
 

30. Аав аа, Вьетнамын Христэд итгэгч 
эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлээч, ингэснээр 
тэд тантай хамт үнэнч алхахад нь сэтгэлийн 
хүчтэй байх болно. Тэд Есүс Христийн сайн 
мэдээг бусад эмэгтэйчүүдтэй хуваалцаж, шинэ 
итгэгчдэд зааварчилж чадах хүч чадал мэргэн 
оюун ухаанийг өгөөч. (2 Тим. 2:2) 

31. Бид Монголын гэр бүлүүдийн салалт, бие 
махбодын болон сэтгэл санааны 
хүчирхийллийг зогсоохын төлөө залбирч 
байна. Аав аа, нөхрүүд эхнэрээ таны тушаасан 
ёсоор хайрлах болтугай. (Кол. 3:19) 
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Азийн төлөөх залбирал 

Солонгосын Найдвартай эмэгтэйчүүд нь 
миссионер орох боломжгүй хойд Солонгост 25 
жилийн турш радиогоор дамжуулан Есүс 
Христийн сайн мэдээг дамжуулж байгаа. 
Өнгөрсөн жилээс Японд уг үйлчлэлийг хийхээр 
бэлдэж эхэлсэн баг маань энэ жилийн 10 сард 
эхлэх радионы бэлтгэлээ шаргуй хийсээр 
байгаа. Солонгос болон Япон эмэгтэйчүүдийг 
Бурхан уруу удирдсан эрхэм хэрэглүүр 
болохын төлөө залбирч өгнө үү! 

 

 

24. Эзэн минь, Энэтхэг эмэгтэйчүүдийг Есүст 
итгэж, найдвар, амар амгаланг олоход нь 
тусалж, үйлчлэх, сүнслэг хүчирхэг эмэгтэй 
удирдагчдыг босгооч. (Тит 2:1, 3-5) 

25. Бурхан минь, 20 жилийн турш Индонези 
болон Яваны "Найдвар доторх Эмэгтэйчүүд" 
нэвтрүүлгийн хийж, төслийг санхүүжүүлсэн 
үнэнч хандивлагчдын төлөө Таныг бид магтъя. 
(Иохан 3:21) 

26. Өмнөд Солонгосын гэр бүлүүд илүү бат бөх 
болж, бие биетэйгээ илүү их цаг зарцуулж, гэр 
бүл салалт багассанд бид таныг магтаж, 
талархаж байна. 

27. Хүндэт аав аа, Япончуудыг ерөөгөөч. Та 
үхэн үхтлээ үргэлж тэдэнтэй хамт байдгийг 
тэдэнд мэдэгдээч. Сүмийн гишүүдийг тэдэнтэй 
хамт цагийг өнгөрөөж, Христ рүү хөтлөхөд 
урамшуулан дэмжээч. (Исаиа 46:4). 

28. Балбад хүүхэд хүчиндсэн гэмт хэрэгтнүүдэд 
хуулийн хариуцлага хүлээлгэж, бодлоо 
өөрчлөхийн төлөө бид залбирч байна. Аав аа, 
энэ муу муухай хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдүүдийг эдгээгээч. (Дуу. 147:3). 

29. Эзэн минь, Филиппиний ажилгүй 
эмэгтэйчүүд ажил хайж байх үедээ, ухааныг 
хандан залбирах болтугай. (Дуу. 34:10). 

 

Сар бүр гаргадаг “Найдвартай эмэгтэйчүүд” залбирлын хуанли  

100 хэл дээр орчуулагдсан бөгөөд 65,000 гаруй хүн хамтдаа 

залбирч байна. 



1. Аав аа, Хятадад шашны цахим хязгаарлалт 
чангарч байгаа тул энэ салбарт ажиллаж буй тэдгээр 
хүмүүст сайн мэдээг ойлгомжтойгоор хүргэхийн 
тулд зүрхийн зөөлрүүлж, мэргэн ухаан өгөөсэй гэж 
бид залбирч байна. (Сургаалт үгс 2:7). 

2. Эзэн минь, Энэтхэг хэлний орчуулагчид сайн 
дурын хүмүүст бие биеийнхээ төлөө залбирах 
хамтрагч олж өгч, залбирлын баг бүрдүүлэн, 
уулзалт зохион байгуулж байна, "Найдвар доторх 
Эмэгтэйчүүд" төслийг бусад хүмүүст хүргэхийн 
төлөө зохион байгуулж байгаа хүн нэг бүрийн 
дээр та удирдамж, мэргэн оюун ухааныг өгөөч. 
(Исаиа 28:29). 

3. Аав аа, Индонезийн эмэгтэйчүүдийн 80% нь үл 
итгэгч учраас Индонези болон Яваны 
эмэгтэйчүүдэд “Найдвар доторх Эмэгтэйчүүд” 
хөтөлбөрөөр дамжуулан тэдэнд эрүүл мэндийн 
мэдээлэл төдийгүй Есүсийн талаарх сүнслэг 
ойлголтыг өгөөч. (Кол. 1:9) 

4. Тэнгэрлэг Эцэг минь, Өмнөд Солонгосын 
эмэгтэйчүүд, охидыг, оюуны бэрхшээлтэй 
хүмүүсийг цахим хүчирхийлэл болон хүчээр 
биеийн үнэлүүлдэг муу бүхнээс хамгаалаач.  
(Дуу. 90:3). 

5. Бурхан таны хайр, итгэл найдварыг янз бүрийн 
бүлгийн эмэгтэйчүүдэд хүрэх төсөл 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулж байгаа, Камбождох 
TWR байгууллагын “Найдвар доторх 
Эмэгтэйчүүд” багийг урамшуулж, ерөөгөөч.   
(Ег. 35:31). 

6. Эзэн Бурхан минь ээ, Японд хүчирхийлэлд 
өртсөн эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийг авраач. 
Тэднийг бие махбод, оюун ухаан, сүнслэг 
байдлын хувьд эдгээж, Есүс Христэд итгэх итгэл 
найдварыг олох болтугай. (Дуу. 103:3–5) 

7. Аав аа, Балба аймгийн гэр бүлдээ мөнгө олохыг 
хичээж байгаа хүмүүст оёдлын анхан шатны 
суралцахад тууштай суралцахад нь туслаач мөн  
хамгийн чухал нь Есүсийн аврал, хайр, болтугай 
тань олох болтугай. (Дуу. 129:2). 

8. Эзэн минь, Филиппин дэх эмэгтэйчүүдийн зүрх 
сэтгэл, амьдралд итгэл найдвар авчрахын тулд 
Себуано, Илокано, Тагалог дахь “Найдвар доторх 
Эмэгтэйчүүд” хөтөлбөрүүдийг ашиглаач. (Ром. 15:13) 

9. Аав аа, Вьетнамын хойд алслагдсан бүс нутагт 
үр хүүхэд, хөгширсөн эцэг эхээ тэжээхийн тулд 
шаргуу ажилладаг ядуу эмэгтэйчүүдийг 
хүчирхэгжүүлээрэй. (Исаиа 40:29-31). 

10. Монголд хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ огцом 
өсөхийн хэрээр орлого багатай өрхүүд хүнсний 
бүтээгдэхүүн худалдан авах мөнгөгүй болж байна. 
Бурхан минь, эдгээр гэр бүлүүдийг өлсгөхгүйн 
тулд тэдний өдөр тутмын хэрэгцээг хангаж өгөөч! 
(Дуу. 34:6). 

11. Эзэн минь, бид Сингапурын эмэгтэйчүүдийг 
зохих өндөр албан тушаалд тооцож, шагнаасай 
гэж залбирч байна. (Сургаалт үгс 31:31). 

12.Бурхан минь, Хятадад хөвгүүдийг охидоос 
илүүд үздэг нийгмийн хүйсээр ялгаварлан 
гадуурхсан заншил зогсоосой гэж залбирч байна. 
Бүх сүмүүд нийгмийн үнэт зүйлстэй 
зөрчилдөхгүйгээр Бурханы үнэт зүйлсийг дагаж 
мөрдөх болтугай,. (Эх. 1:27) 

13. Энэтхэг-дэх TWR “Найдвар доторх 
Эмэгтэйчүүд” төслийн хүрээнд эмэгтэйгүйчүүддээ 
туслах зорилгоор үргүйдэл, санхүүгийн менежмент, 
хорт хавдар зэрэг сэдвээр боловсролын 
хөтөлбөрүүдийг хүргэж чадсанд бид Эзэн таныг 
магтан алдаршуулж байна. (Исаиа 28:26). 

14. Аав аа, бид Индонез даяар олон мянган 
хүмүүстэй сүнслэг болон практик амьдралын 
талаар хуваалцаж, "Найдвар доторх Эмэгтэйчүүд" 
нэвтрүүлгийг орон нутгийн 64 станцаар цацаж 
байгаад баярлалаа. (2 Кор. 9:11–12) 

15. Хойд Солонгосын эмэгтэйчүүд Өмнөд 
Солонгост хийгдсэн “Найдвар доторх Эмэгтэйчүүд” 
нэвтрүүлгийг сонсож, сайн мэдээг ойлгож, хайрыг 
нь мэдэрч, Есүс Христийг хүлээн зөвшөөрөөсэй гэж 
бид залбирч байна. (Исаиа 28:23). 

 

16. Камбожид сэтгэл гутралтайгаа тэмцэж буй 
олон залуу эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс байдаг. Тэд 
бүгд Танаас найдвар, эдгэрэлтийг олох болтугай, 
Бурхан минь. (Дуу. 94:19) 

17. Эзэн минь, гэр бүлээ тэжээхийн тулд Японд 
ажилладаг ази эмэгтэйчүүдэд авралын сайн 
мэдээг хүргээч. Тэднийг ганцаардал, айдас, гэр 
бүлийн дарамттай харилцаа, хүний наймаанаас 
хамгаалаач. (Дэд хууль 31:6). 

18. Аав аа, 2022 оны 5-р сарын байдлаар Балба 
дахь "Найдвар доторх Эмэгтэйчүүд" 
нэвтрүүлгийг дамжуулдаг станцын тоо 8-аас 15 
болж нэмэгдсэнд бид маш их баярлаж байна 
(Шастирын дэд 16:9). 

19. Олон Филиппин эхнэр, нөхрүүд хоорондоо 
харилцахад бэрхшээлтэй байдаг. Аав аа, тэдний 
харилцаанд эв найрамдал авчирч, бие биетэйгээ 
халуун дулаан харилцаатай байхыг зааж өгөөч.  
(1 Петр. 3:8–12) 

20. Эзэн минь, хүүхдүүдийг хүчирхийлж, тэднийг 
асран хамгаалахыг албаддаг Вьетнамын насанд 
хүрэгчдийн зүрх сэтгэлийг өөрчлөөч. Эрх 
баригчид ард түмнээ соён гэгээрүүлж, энэ муу 
муухайг таслан зогсоох талаар санаачилгатай 
ажиллаасай. (Сургаалт үгс 25:28). 

21. Эзэн минь, Монголд өсвөр насныхны 
жирэмслэлт нэмэгдэж байгаагийн эсрэг бид 
залбирч байна. Өсвөрийн залуучууд гэрлэлт болон 
сексийн талаарх Бурханлаг төлөвлөгөөнөөс тань 
сурч, ойлгож амьдралдаа хэрэгжүүлээсэй гэж 
залбирч байна. (1 Тес. 4:3–6) 

22. Хятад дахь бүх эмэгтэйчүүд нөхцөл байдлаас 
үл хамааран өөрсдийгөө хүндлэх мөн Бурханд 
байгаа жинхэнэ мөн чанараа мэдэх болтугай гэж 
бид залбирч байна. (Еф. 1:4–6) 

23. Эзэн минь, бид Камбожид гэр бүлийн 
хүчирхийлэл үйлдэгч эрчүүдийн зүрх сэтгэлд 
өөрчлөлт оруулж, хүчирхийллээс болж зовж 
шаналж буй эмэгтэйчүүдийг цогцоор нь 
эдгээхийн төлөө залбирч байна. (Исаиа 29:24). 


