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2010. gada 3. oktobrī

Katru gadu pirmajā oktobra svētdienā

LŪGŠANU DIENA
PAR MIERU

JERUZĀLEMĒ

Jeruzālemes svētku pasākums 3.oktobrī tiks translēts tiešraidē 200 valstīs www.god.tv

Īpašie pasākumi š.g. 3.oktobrī
● Izraēlas pārstāvju viesošanās Lūgšanu dienai veltītajos
pasākumos;
● Svētku tiešā translācija no Jeruzālemes GOD TV;
● „Mūru sargu”diennakts lūgšanu kalpošana pirms
Lūgšanu dienas par mieru Jeruzālemē;
● Globālā diennakts lūgšanu telekonference
www.greatercalling.org, - iespēja zvanīt uz „virtuālo
lūgšanu istabu” no jebkuras laika zonas pasaulē, lai
vienotos lūgšanā ar citiem kristiešiem par Jeruzālemi un
tās iedzīvotājiem.
Pakistāna: Lūgšanu diena par mieru Jeruzālemē

Tavs ieguldījums Dieva darbā

Bībele aicina visus kristiešus lūgt
par mieru Jeruzālemē. (Ps.122:6, Jes.62:6). Vairāk
nekā 1000 cienījamu kristīgo līderu pasaulē
(www.daytopray.com var lasīt viņu vārdus un uzrunas)
aicina draudzes aizlūgt par Jeruzālemi katra oktobra
pirmajā svētdienā.
Kristieši ir saņēmuši ne tikai garīgo
mantojumu - pestīšanu no jūdiem - , bet arī atbildību no
Dieva lūgt par pilsētu, par kuru Jēzus raudāja un kurā
Viņš drīz atgriezīsies, lai valdītu!
Pēdējos
laikos
šo
nepieciešamību
pastiprinājusi politiskā situācija un krīze Jeruzālemē,
kas globāli ietekmē visu pasauli, un ko atrisināt var
vienīgi Dievs, ja mēs Viņu lūgsim!
Kā vairāk iesaistīties šajā kalpošanā?
- Regulāri lūdz par mieru Jeruzālemē;
- Piedalies Lūgšanu dienā 4.oktobrī, aizlūdzot
par mieru Jeruzālemē kopā ar citiem
kristiešiem draudzē, mājas grupā vai Bībeles
studiju nodarbībās;
- Svētī ebreju un arābu tautas Izraēlā,
piedaloties akcijā “Ziedojums Jeruzālemei”
(vairāk www.daytopray.com);
- Ja Dievs tevi pamudina, kļūsti par Lūgšanu
dienas koordinatoru savā reģionā, pilsētā vai
draudzē. Raksti uz office@eagleswings.to;
- Kļūsti par efektīvu aizlūdzēju, apgūstot
apmācību programmu “Jeruzālemes mūru
sargi”;
- Lūdz par iespēju piedalīties “Jeruzālemes
sargu” ceļojumā uz Izraēlu.

Saņem jaunākās
ziņas
Saņem jaunākās ziņas no
Izraēlas angļu valodā savā
e-pasta kastītē, abonējot tās
daytopray.com.

Multimediji
Uzzini vairāk par Izraēlu,
kādēļ mēs atbalstām šo
zemi, lasi dažādus
materiālus un aicini citus
kristiešus savā tautā
pievienoties Lūgšanu
dienai par mieru
Jeruzālemē!

Augšā: Cilvēki no visas pasaules
Lūgšanu dienā par mieru Jeruzālemē
Izraēlā.
Vidū: Lūgšanu dienā par mieru
Jeruzālemē pie Kapitolija San Juan,
Puertoriko.
Lejā: Lūgšanu dienā par mieru
Jeruzālemē

Sedjedenou

ciematā,

Beninā.

Iespējas, ko piedāvā
Reģionālie
koordinatori
Lai uzzinātu vairāk par
Jeruzālemes lūgšanu dienu
Latvijā, kā arī par pieejamiem
materiāliem latviešu, krievu un
angļu valodā, lūdzu, sazinies ar
savu reģionālo koordinatoru!

daytopray.com mājas
lapa angļu valodā

Preses relīzes
Lasi preses relīzes angļu
valodā un palīdzi izplatīt
Vārdu, sūtot to
kristīgajiem medijiem
savā valstī.

