20. Аав аа, Шведийн TWR Эмэгтэйчүүдийн итгэл
найдварыг дэмжигч сайн дурынхан болох Карин,
Эва, Керстин, Хелен, Ребекка нарт баярлалаа.
Тэдний гарынхан үйлс, хөдөлмөрийг та ивээх
болтугай. (Дуу. 90:17)
21. Төгс Хүчит Бурхан минь ээ, Вьетнамын
сонсогчид TWR нэвтрүүлгээр дамжуулан таны
амлалт,хайрын талаар мэдсэн учраас цар тахлын
үеэр тайтгарал, амар амгаланг олж авсанд нь бид
танд маш их талархаж байна. (2 Кор. 1:20)
22. Бурхан минь, TWR “Найдвар доторх
Эмэгтэйчүүд”-ыг
Германы
ивээн тэтгэгч,
дэмжигчдэд баярлалаа. Тэдний байнгын дэмжлэг
нь олон орны хэл дээрх " Найдвар доторх
Эмэгтэйчүүд " хөтөлбөрийг санхүүжүүлдэг юм.
(Гал. 6:9)
23. Бурхан минь, дүрвэгсэд болон гэр орноосоо
дүрвэсэн хүмүүст үйлчлэх манай TWR “Найдвар
доторх Эмэгтэйчүүд”-багийн хувьд Этиоп улсад
үйлчлэх боломжтой болсонд бид таныг магтъя.
Таны хүрэлцэх шаардлагатай байгаа хүмүүст
эдгэрэл, хайрыг өгөөч, Эзэн минь.
24. Финландын сүмүүдэд залбирал, өршөөл, хувь
хүний сүнслэг байдлын өөрчлөлт, шинэчлэлтийн
төлөө бид Танд талархаж байна, Эзэн минь.

27. Аав аа, номлогч нарын төлөө залбирдаг
Солонгосчуудад баярлалаа. Ийм үнэнч зуучлан
залбирдаг хүмүүс олон байгаасай гэж залбирч
байна. (Дуулал 66:20)
28. Их Эзэн минь, цар тахлын үед, ялангуяа сайн
мэдээг ил тод тунхаглахад хэцүү болж байгаа
Хойд Кавказд сайн мэдээг түгээх зорилгоор
хэвлэл мэдээллийн хэрэглсээр дамжуулан
түгээсэнд баярлалаа. (Ром. 8:28)
29. Бурхан минь, бидний зүрх сэтгэлийг итгүүлж
хайраар дүүргэдэг Таны Үгийн төлөө бид Таныг
магтъя. Энэтхэгт байгаа бусад шашны сонсогчдод
таны үг хүрч, аврагдахын тулд бид залбирч байна.
(Иохан 6:37)
30. Эзэн минь, олон эмэгтэйчүүдийг урамшуулж,
тайвшруулахын тулд Серб улс "Найдвар доторх
Эмэгтэйчүүд" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаад
баярлалаа. Бусдад итгэл найдвар өгөхийг тулд
олон нийтийн сүлжээг бидэнд өгсөнд мөн танд
баярлалаа. (2 Кор. 1:3)
31. Эзэн минь, "Зүрхний цэцэрлэг"-ээр
дамжуулан Шведийн сонсогчдод хүрсэнд
баярлалаа. Энэ хөтөлбөр нь олон хүмүүст
эдгэрэлт, нөхөн сэргээхэд тусалсан юм. (Дуу.
9:11)

25. Коронавирус халдварыг үл харгалзан Японы
TWR “Найдвар доторх Эмэгтэйчүүд” үйлчлэл энэ
3-р сард эхлэх боломжийг олгосон Бурханд
баярлалаа. (Ис. 55:8–9)
26. Коронавирусыг үл хайрхан Испанид “Найдвар
доторх Эмэгтэйчүүд”-үйлчлэл дээр ажиллаж
байсан бүх хүмүүсийг халдвараас хамгаалсанд
таныг магтъя, Эзэн минь. (Дуулал 9:1)

Сар бүр гаргадаг “Найдвартай эмэгтэйчүүд” залбирлын хуанли
100 хэл дээр орчуулагдсан бөгөөд 65,000 гаруй хүн хамтдаа
залбирч байна.
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Магтаал ба Талархал
“Өөрсдийгөө залбиралд зориул. Үүндээ
талархалтайгаар сэргэг байгтун.” (Кол. 4:2)
Бид сүнслэг байдлын хувьд сэргэж, Бурханы
нарийвчилсан удирдамжийг мэдрэхгүй л бол талархаж
чадахгүй. Бурханы сайн сайхан, ариун байдал, энэрэл
нигүүлсэл, мөнх байдал, эдгээр нь бид Бурханыг
магтаж, талархах шалтгаан юм. Бид арванхоѐрдугаар
сард дэлхийн өнцөг булан бүрээс нийтэлсэн
талархлын сэдвүүдээр залбирах болно. Сүнслэг
дуугаар Их Эзэнийг магтан дуулцгаая.
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1. Бурхан минь, цар тахлын үед Румын сүмүүдийг
интернетээр дамжуулан онлайн цуглаан хийлгэх
боломж олгосонд маш их талархаж байна. Онлайн
цуглаан нь сүм орох зориггүй хүмүүст таны сайн
мэдээ, сургаал, гэрчлэлийг сонсох боломжоор нь
хангаж байгаад баярлаж байна.(Үйлс 8:4)

7. Аав аа, “Найдвар доторх эмэгтэйчүүд”
хөтөлбөрөөр дамжуулан Хойд Кавказын мусульман
эмэгтэйчүүдийг тайвшруулж байгаад баярлалаа.
Олон хүн нөхрөө хайрлаж сурсан бөгөөд одоо
тэдний гэр орон амар амгалан, адислалаар дүүрэн
байх болтгуай. (Лук 1:68)

13. Тусгаарлалтын үед гэртээ ажилласнаар
хүмүүсийн амьдралыг илүү уян хатан болгож
байгаад аав аа, баярлалаа. Энэхүү орчин нь Ариун
Сүнсээр дамжуулан Хятад эмэгтэйчүүдэд Христийн
ялалтын амьдарлаар амьдрах боломжийг олгох юм.
(Дуу.71:8)

2. Коронавирусээс болоод Япончуудыг амьдралын
талаар илүү нухацтай бодоход хүргэсэн таньд бид
талархаж байна. Тэд жинхэнэ Бурхан болох таниас
амьдралын асуултуудын хариултыг хайгаасай гэж
хүсэж байна. (Ис. 55: 10–11)

8. Царт тахлын үед Хинди, Бенгал хэлээр
нэвтрүүлэг цацах боломжийг TWR "Найдвар доторх
Эмэгтэйчүүд"-д олгосон аавдаа баярлалаа. Энэтхэгт
байгаа хүмүүст видео болон утсаар дамжуулан
залбиралд нэгдэх боломжийг олгосонд маш их
баярлалаа. (Евр. 10:25)

14. Эдгээр хүнд хэцүү үеүүд Сербийн итгэгчдэд
Таныг бүрэн эрхт эзэн гэж ойлгон хүлээн авсанд
баярлалаа Бурхан минь, Бид Танд итгэж байна, Эзэн
минь. (Дуулал 71:5)

3. Аав аа, Буэн Пастор Парагвайн хотдох шоронд
байгаа эмэгтэйчүүдэд
зориулан TWR-ийн
"Найдвар доторх Эмэгтэйчүүдийн үйлчлэлийг"
шинэчилж чадсанд нь талархаж байна. Авралын
захиасыг тэдэнд хүргэхийн тулд сайн дурынханыг
оролцуулж, материал болон хандив өгсөнд
баярлалаа. (Иохан 16:22)
4. Либери хот дахь 18 эмэгтэй “Хуваалцах долоо
хоног” –ийн үеэр Христийг хүлээн авахаар
шийдсэнд бид Танд талархаж байна, Эзэн минь ээ
цаашдаа илүү олон хүн аврагдах болтугай гэж бид
залбирч байна. (Лук 15:6)
5. Испанийн Далд эрдэнэсийн үйлдвэрлэл ахиц
дэвшил гаргасанд Бурхандаа талархаж байна. “Би
Их Эзэнийг үргэлж магтах болно; Түүний магтаал
үргэлж миний аманд байх болно ”(Дуулал. 34:1).
6. Бурхан минь, бид Өмнөд Солонгосын TWR-ийн
“Найдвар доторх Эмэгтэйчүүд”-тэй хамтран
ажилладаг 30 үнэнч сайн дурынхандаа баярлалаа.
Тэдэнд янз бүрийн авьяасыг бэлэглэж, та бүхэнд
үйлчлэхийн тулд нэгдэж байгаад нь баярлалаа. (1
Кор. 12:4–6)

9. Францын Лион хотын Христэд итгэгчид жил бүр
12-р сард болох Христийн баяраар 5000 Библи
тарааж байдагт маш их талархаж байна. Мөн
Библийг асуусан олон хүмүүст бас баярлалаа.
(Матай 4:4)
10. Филиппин дэх "Найдвар доторх Тагалог
Эмэгтэйчүүд" нэвтрүүлгийн сонсогчид цар тахлын
улмаас тулгарч буй бэрхшээлийг үл харгалзан
итгэлээрээ бат бөх хэвээр байсаар ирсэн тэдний
төлөвшлийн төлөө Бурханыг магтагтун. Олон
сонсогч энэ үйлчлэлээр дамжуулан Бурханы үгээр
адислагдсан гэдгээ хэлж байгаад бид бас талархаж
байна. (1 Кор. 16:13)
11. Эзэн минь, тахлын үед Хойд Европ дахь олон
Христэд итгэгчидэд ажил хэргийн уулзалт нь танд
хандан залбирахаас илүү чухал биш гэдгийг
ойлгуулсанд баярлалаа. (Марк 1:35)
12. Аав аа, Португал улсад "Найдвар доторх
Эмэгтэйчүүд" нэвтрүүлгийн шинэ багийг бүрдүүлж,
эдгээр нэвтрүүлгийг шинэ аудио платформ дээр
дамжуулах боломж олгосонд баярлалаа. (Дуу. 63:4)

15. Бидний залбирлыг үргэлж сонсдог Бурхан минь,
Таныг бид магтъя. Фарер болон Дани арал дахь
олон залбирагч нарт баярлалаа, тэдний олонх нь
хэдэн жилийн турш залбирч байна. (1 Иохан 5:14)
16. Бурхан минь, Бонайр хотын олон хүмүүс тахлын
үед ажлын байраа хадгалж, бусдад анхаарал халамж
тавьж чадсанд бид талархаж байна. (Дуу. 68:19)
17. Бурхан минь, Уругвайд цар тахлын үед интернет
болон технологийг хэрхэн хамгийн сайн ашиглахыг
зааж өгсөнд баярлалаа. Сүмүүд Zoom-ээр
дамжуулан залбирч, харилцаж, ярилцдаг болсон.
(Ис. 25:1)
18. Төгс Хүчит Их Эзэн минь, Индонезчууд сайн
мэдээг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр
чөлөөтэй хуваалцаж байгаад бид талархаж байна.
Цахимаар гэрчлэлээ хуваалцахаар зорьсон шинэ
итгэгчиддээ ч бас маш их баярлалаа. (Үйлс 4:29)
19. Эзэн минь, бид Балба дахь манай шинэ үндэсний
зохицуулагч Фул Маяа Таманг болон тэнд байгаа
TWR-ийн
“Найдвар
доторх
Эмэгтэйчүүд”
үйлчлэлээр дамжуулан танд итгэх итгэл найдвар
олсон шинэ итгэгчидээ талархаж байна. (1 Кор. 1:4)

