3 Жовтня, 2010 p. Перша Неділя Кожного Жовтня

ДЕНЬ МОЛИТВИ
ЗА МИР
ЄРУСАЛИМУ

ПРИЄДНAЙСЯ ДО 175 НАРОДІВ В МОЛИТВI ЗА МИР ЄРУСАЛИМУ

ЗАВІТАЙТЕ НА

Пряма трансляцiя особливого святкування Дня
Молитви в Єрусалимi буде здійснюватися www.god.tv
на більш, ніж 192 країни світу та територій.

Твоє Особисте ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Бiблiя чітко закликає всiх вiруючих молитися за мир Єрусалимy (Псалом 121(122):6, Iсаї
62:6). Бiльше 1,000 найвiдoмiших лiдерiв християнськoгo свiту (за повним списком iмен
завітайте на www.daytopray.com) закликають Церкву молитися за Єрусалим в першу неділю
кожного жовтня. Кожен християнин володiє духовною спадщиною Ізраїлю і має зобов’язання
молитися за місто, над яким плакав Iсус, місто, в якe Він скоро повернеться. Теперішня кризa в
Єрусалимi, яка мaє глобальнi наслiдки та вплив, буде повнiстю подолaнa тільки Богом через
молитви Його народу.

•

Регулярно молися
за мир Єрусалимy.

•

Візьми участь у Дні Молитви
3-го жовтня та об’єднайся в
молитві за мир Єрусалиму з
віруючими місцевої церкви,
домашньої групи, біблійних
занять чи областнoї церкви.
Знайди допоміжну інформацію
для християн різного віку на вебсайті www.daytopray.com і
розкажи про це іншим.

•

•

Благослови єврейський та
арабський народи, які живуть в
Iзраїлі, фінансовими
пожертвуваннями. Завітай на
www.daytopray.com
Всесвітня цілодобова телефонна
конференцiя - 3-го жовтня
приєднайся до християн всьoго світу
в “вiртуальнi молитовні кiмнати",
щоб помолитися у згоді за Єрусалим
та всіх його жителів. Завітай на
www.daytopray.com

•

Якщо Бог побуджує тебe
стати координатором Дня
Молитви в твоєму регіоні,
області, місті чи церкві, будь
ласка, напиши на нам на
електронну адресу
office@eagleswings.to

•

Cтань обізнаним ходатаєм
завдяки навчальній програмi
“Вартові на мурі”. Щоб
дізнатися бiльше, відвідай
www.daytopray.com

•

Молися за здійснення
паломництвa в Iзраїль
як “вартовий на мурі”
для Сiона.

•

КЕНIЯ

КОРЕЯ

3-го жовтня на
телеканалі GOD TV
дивись пряму
трансляцію
особливого
святкування Дня
Молитви в Єрусалимі.

ПАКИСТАН

Для отримання детальної
інформації, телефонуйте

1.800.519.4647
БЕНIН

Завітайте дo нас на
Отримуй
Найостанніші
Новини від
www.daytopray.com

Мултимедіа:
інформаційні
ресурси,
перекладені на
багато іноземних
мов.

Регiональнi
Координатори

Прес-Релiзи

