Д ЕН Н А М О Л И Т В А
ЗА МИР ВО

ЕРУСАЛИМ

7.ОКТОМВРИ 2018
ПРВАТА НЕДЕЛА ОД
СЕКОЈ ОКТОМВРИ

ПРИДРУЖЕТЕ ИМ СЕ НА МИЛИОНИТЕ
ВЕРНИЦИ УЧЕСТВУВАЈЌИ ВО ГЛОБАЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ЗА МОЛИТВА!

ОТКРИЈТЕ ГО
БОЖЈОТО СРЦЕ за

мирот во Ерусалим

МОЛЕТЕ СЕ

за СИТЕ жители
на Ерусалим

УЧЕСТВУВАЈТЕ
посетете ја нашата веб страна
за БЕСПЛАТЕН пристап до
Информации и повеќе
начини за инволвираност

ПРИДРУЖЕТЕ ИМ СЕ НА ЛИДЕРИТЕ од ЦЕЛИОТ СВЕТ
со ваша лична

ПОСВЕТЕНОСТ

Библијата јасно ги повикува сите верници да се молат за Ерусалим (Псалм 122: 6, Исаија 62: 6). Повеќе од
1 300 од најпочитуваните христијански светски лидери (на www.daytopray.com е претставен дел од нив) ја
повикуваат црквата да се моли за Ерусалим во првата недела од секој октомври. Сите христијани имаат
библиска обврска да се молат за градот кој Исус го оплакуваше, градот во кој наскоро Тој ќе се врати
повторно. Сегашната криза во Ерусалим има глобално влијание и последици и единствено Бог може целосно
да ја разреши, делувајќи преку молитвите на неговите луѓе.
• Молете се редовно за мир во Ерусалим.
• Учествувајте во глобалниот Ден на Молитва молејќи се за мир во Ерусалим заедно со другите во
вашата локална црква, мала група, Библиски студии и регионална црква. На www.daytopray.com
пронајдете корисни информации и раскажете им на другите за нас.
• Благословете ги еврејските и арапските жители на Израел преку земање учество во придонес за
Ерусалим: www.daytopray.com.
• Вклучете се во специјалната Прослава за Ерусалим во живо на GOD TV.
• Посветено размислете дали сакате да станете Координатор за Ден на Молитва за вашиот регион,
држава, град или црква. Испратете ни имеил на: office@eagleswings.to
• Станете информиран медијатор преку Watchmen на Wall Training Program. На www.daytopray.com
ќе добиете повеќе информации.
• Молете за аџилак во Израел за стража на Ѕидот на Сион.
• Светски распространет 24-часовен телеконференциски Повик- Во Првата недела во октомври
придружете им се на христијаните во „виртуелната молитвена одаја“, молејќи се во еден акорд за
Ерусалим и неговите жители. Погледнете на www.daytopray.com.

