20. Тэнгэрлэг Эцэг минь, бид Испанийн
Эстремерагийн шоронд үйлчлэхийн төлөө
залбирч байна. Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс
хоѐулаа Есүс Христийн тухай аврах мэдлэгтэй
болох болтугай. (Иохан 14: 6)
21. Хайрт Эцэг минь, Парагвайн Буэн Пасторын
шоронд болсон TWR байгууллагын
''Эмэгтэйчүүдийн Найдвар'' уулзалтанд
оролцож буй хоригдлууддаа аврал өгөх ариун
сүнсний сайхан бэлгээ илэрхийлээч! (Үйлс 4:12)
22. Аав аа, бид Этиоп болон түүний олон ард
түмнийг хамгаалж, эдгэрээсэй гэж хүсэж байна.
"Тэд хамтдаа амар амгалан, эв нэгдэлтэй
амьдарч, энэ үндэстэн, ард түмнийг
хагаралдуулах гэсэн гадны нөлөөнд өртөхгүй
байх болтугай.
23. Эзэн минь, Финляндын шоронд хийж буй
сүнслэг ажлын төлөө залбирч байна. "Эмэгтэй
хоригдлуудтай ажилладаг ажилчдыг
хүчирхэгжүүлж, таны хайр ял эдэлж буй
хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүрэх болтугай!
24. Итгэлийнхэн төлөө гэр бүлийнхэн нь
хавчдаг Индонезийн итгэгчдийг Бурхан та
тайвшруулаач. Заримыг нь бүр хүүхдүүдээс нь
салгасан ч тэднийг таны хайраас өөр юу ч
салгаж чадахгүй. (Ром 8: 38-39)
25. Бурхан минь, бид Европ дахь шашны эрх
чөлөөнд талархаж байна. Энэ эрх чөлөөг
эдлэж байгаадаа, талархаж байна, гэхдээ
үүнийг мэдэрдэггүй хавчигдсан ах эгч нарт
сануулж тэдэнд ч бас ийм эрх чөлөөг
олгооч! (Ром 12:15)

26. Эзэн минь, бид үйлдээгүй гэмт хэргийнхээ
төлөө шоронд хоригдож буй Либерийн
эмэгтэйчүүд, охидын төлөө залбирч
байна. Тэднийг чөлөөлж өгнө үү. (Дуу. 146: 7)
27. Өршөөл нигүүлслийн Бурхан минь, Энэтхэгт
хоригдож буй эмэгтэйчүүдийг нөхөн
сэргээхийн төлөө бид залбирч байна. Зөвхөн
та л тэдэнд хоригдол гэсэн гутаан
доромжлолыг даван туулах, эдгэрэх, нөхөн
сэргээх хүчийг өгч чадна. (Дуу. 68: 6)

Сар бүр гаргадаг “Найдвартай эмэгтэйчүүд” залбирлын хуанли
100 хэл дээр орчуулагдсан бөгөөд 65,000 гаруй хүн хамтдаа
залбирч байна.

28. Тэнгэрлэг Эцэг минь, Румын дахь Румын
үеийн шоронгийн үйлчлэлийг адислаач! Таны
үгийг хуваалцах үед олон хоригдлууд Бурханд
хандаж, залбирч чөлөөлөгдөх болтугай.
(1 Петр. 3: 18-19)
29. Эрхэм Бурхан минь, Японд хоригдлуудтай
Есүсийн сайн мэдээг хуваалцаж буй
үйлчлэгчдийг дэмжиж,
урамшуулаач. Хоригдлууд танд итгэж, Христээс
эрх чөлөөг олж авах итгэлтэй байх
болтугай. (Гал. 5: 1а)
30. Аав аа, боолуудаа хавчдаг хүмүүсийг
уучлахад бидэнд туслаач. "Гэхдээ би та нарт
хэлье, дайснуудаа хайрлаж, таныг хавчдаг
хүмүүсийн төлөө залбир" (Матай 5:44)

2021. 11.
Хоригдлуудын төлөөх хавчлага, залбирал
Энэ сард бид итгэл үнэмшлээсээ болоод хавчигдсан,
шоронд хоригдсон хүмүүсийн төлөө залбирч
байна. Тэдний төлөө залбирах нь Бурханы бидэнд
даалгасан үүрэг юм. Бурханы өөрчилж чадахгүй хүн
гэж энэ дэлхий дээр нэг ч байхгүй билээ. Тэдний
дэлхий дээр мэдэрдэггүй, авч чадахгүй эрх чөлөө,
амар амгаланг байдлыг мэдрүүлэхийн төлөө хамтдаа
залбирцгаая. "Эзэн хоригдлуудыг
чөлөөлдөг." (Дуулал 146: 7)
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1. Тэнгэрлэг Эцэг минь ээ, бид таныг Хонг Конг
дахь хоригдож буй номлогчидтой хамт байгаасай
гэж хүсч байна. Тэдэнд аюулыг даван туулах хүч
чадал, зоригийг өгөөч гэж хүсэж байна. Танд
итгэх итгэлээ орхихгүй байхад нь тэдэнд
тусалаач. (Илч. 12:11)
2. Эзэн минь, Швед дэх Христэд итгэгч
сургуулийн сурагчдын 50% нь бие биенийхаа
итгэл үнэмшилийг шоолж доромжилж байгаа тул
тэднийг хүчирхэгжүүлээч. Багш нар
сурагчидтайгаа шударга харьцах болтугай,
ингэснээр сургуулиуд аюулгүй сурах болно.
(Мат. 5:10)
3. Аав аа, Индонезийн зарим нутагт Христэд
итгэгчид хавчигдаж, сүмд цугларахыг
зөвшөөрөхгүй байна.Гэсэн ч Таны хүч чадал
эдгээр Христэд итгэгчдийг итгэл үнэмшил дээрээ
бат зогсох боломжийг олгох болтугай. (Гал. 5: 1)
4. Аав аа, Дани улсын Христэд итгэгчид Библийн
итгэл үнэмшил нь олон нийтийн санаа бодлоос
давамгайлж, олон хүн хэт туйлширсан гэж үздэг
байсан ч гэсэн Бурханы Үгийг сахихад нь
туслаач!. (Үйлс 2:42)
5. Бурхан минь, Уругвай дахь Христэд итгэгч
бүлгүүд шоронд очиж, Библи уншиж,
хоригдлуудад дуулж өгч байгаад
баярлалаа. Хоригдлуудын сэтгэлийг нээгээрэй,
ингэснээр тэд таны үгийг ойлгож, танд итгэх
болно. (Лук 24:45)
6. Эзэн минь, бид Балбад хотод Христэд итгэсэн
итгэлийнхээ улмаас гэр бүлийнхэндээ хавчигдсан
хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Мөн сүмүүдийг
хамгаалаач! Коронавирус тархсан гэж
буруутгагдаж буй тэднийг хамгаалаач.
(Мат. 10:22)

7. Эзэн минь, бид ихэнх нь хүнд хэцүү нөхцөлд
амьдарч буй Герман дахь дүрвэгсдийн төлөө
залбирч байна. Тэднийг Германы нийгэмд тэгш
эрхтэй иргэн гэж хүлээн зөвшөөрч, хамгаалалт
авах болтугай. Мөн Германы Христийн
шашинтнуудыг дэмжлэг эдгээр дүрвэгсдэд
дэмжлэг үзүүлээч гэж хүсэж байна! (Лев. 19:34)
8. Бурхан минь, яг одоо Вьетнамд өлсгөлөн
зарлаж, тусламж хэрэгтэй байгаа маш олон
хүмүүс байна. Тэдэнд туслаж чадах хүмүүсийн
зүрх сэтгэлийг хөдөлгөөч Ааваа! (Мат. 25:35)
9. Европод Португал эмэгтэйчүүд шоронд
хоригдож буй хүмүүсийн хамгийн өндөр хувийг
эзэлж байна. Эзэн минь, эдгээр эмэгтэйчүүд
шоронгийн яамаар дамжуулан Есүсийг таньж,
Найдвартай эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрт хамрагдах
болтугай. (2 Кор. 3:17)
10. Эзэн минь, Либерид эмэгтэйчүүд, охидыг
хамгаалаач!. Хэрэв эмэгтэйн нөхөр нас барвал
нөхрийнхөө дүүтэй гэрлэхээс өөр аргагүй
болдог. Үгүй бол түүнийг юу ч үгүй хөөж
явуулдаг. (Иаков 1:27)
11. Аав аа, Сербийн евангелист Христэд
итгэгчдийг хүчирхэгжүүлээч! тэндхийн уламжлалт
сүмүүд тэднийг тохуурхаж гадуурхдаг! Та тэднийг
баруун гараараа барьж, зовлонг нь тайвшруулж,
сүмд нь эв нэгдлийг авчираач! (Ис. 41:10)
12. Эцэг минь ээ, Филиппины хоригдлууд таны
агуу хайрыг шорон дахь сүмийн үйлчилгээгээр
дамжуулан мэдэрч, таныг Аврагч, Эзэн гэдгээр
тань биечлэн таньж мэдээсэй гэж хүсэж байна.
Мөн шорон маш олон хүнтэй тул тэдний аюулгүй
байдал, өвчнөөс хамгаалахын төлөө залбирч
байна. (Ром 8: 1)

13. Аав аа, бид Энэтхэгийн уугуул цөөнх болох
Адивасисын төлөө залбирч байна.Тэднийг уугуул
иргэд ялангуяа Христэд итгэгчид дарлаж,
хуурамчаар буруутгаж байна. (Дуу. 82: 3)
14. Бурхан минь, Христэд итгэгч олон сүм
хийдийн дагалдагчдад бэлэн байх замыг
нээгээрэй. Франц дахь хоригдлуудад үйлчлэх мөн
Таны үгээр хоригдлууд нүглээс ангижрах
болтугай. (Ис. 61: 1)
15. Эзэн минь, Хойд Кавказад Христэд итгэгч байх
хэцүү. Олон итгэгчид гэр бүлээрээ хөөгдөж,
гадуурхалтанд өртдөг. Танд итгэдэг хүмүүст
тэднийг тусалж дэмждэг шинэ гэр бүл, найз нөхөд
нь болж чадах тийм хүмүүсийг олоход нь туслаач.
(Марк 13:13)
16. Аав аа, Бонайре дахь хоригдлуудыг та маш их
хайрлаж байгааг , Христийг хүлээн зөвшөөрөх
хүслийг төрүүлээсэй гэж залбирч байна
(Ефес 2: 4-5)
17. Төгс Хүчит Эзэн, залуу хүмүүсийг
хүчирхэгжүүлээч. Найз нөхөд нь татгалзсан ч
гэсэн тэд тууштай байж, итгэлээ хуваалцах зориг
зүрхтэй байлгаач! (1 Петр 3:15).
18. Эзэн минь, Өмнөд Солонгосын Христэд
итгэгчид хоригдлууд шоронд Христийг хуваалцаж
байгааг бид баяртай байна. Хэдийгээр тэд
шоронд хоригдож, гэр бүл, найз нөхдөөсөө
тусгаарлагдсан ч гэсэн, таныг үргэлж тэдэнтэй
хамт байдгийг мэдрээсэй гэж залбирч
байна! (Дуу. 69:33)
19. Аав аа, Японд амьдардаг Христэд итгэгч цөөн
хүн бусдаас хараат бус, ганцаардаж сэтгэлээр
унахгүйгээр Христийн төлөө зоригтой гэрчлэл
хийх болтугай. (2 Кор. 4: 8-9)

