DEN MODLITIEB ZA POKOJ

pre

Jeruzalem

2. OKTÓBER 2011
PRIPOJTE SA K 175 NÁRODOM, KTORÉ SA
BUDÚ
MODLIT VŽDY V PRVÚ OKTÓBROVÚ
NEDELU

www.daytopray.com
alebo zavolajte 1.800.519.4647
Navštív te www.daytopray.com . Modlitebná
slávnost bude prenášaná z Jeruzalema naživo
do vyše 195 štátov a oblastí cez www.god.tv

VÁŠ

OSOBNÝ

ZÁVÄZOK

Biblia jasne povoláva všetkých veriacich

k modlitbám za Jeruzalem
( Žalm 122:6, Izaiáš 62:6). Viac než 1000 uznávaných svetových
krestanských vodcov
( plný zoznam je na www.daytopray.com ) volá cirkev každú prvú
októbrovú nedelu k modlitbám za Jeruzalem. Je duchovným
dedicstvom a zodpovednostou každého krestana modlit sa za
mesto, nad ktorým plakal Ježiš, za mesto, do ktorého sa coskoro
vráti. Súcasná kríza okolo Jeruzalema má globálne dôsledky
a vplyv, jej úplné riešenie nastolí Boh cez modlitebné nasadenie
Svojho l udu.

Viera
+ Skutky

= Zmena
Až okolo 1 651 300 Izraelských obcanov ( Židov aj Arabov ) žije
pod hranicou chudoby . Mnohí z nich sú deti, ktoré nemajú ani
len jedno teplé jedlo za den. Mnohý sú starí ludia, ktorí prežili
Holokaust a nemôžu si dovolit základné potraviny, alebo sú príliš
chorí, aby sa mohli o seba postarat. Minulý rok za pomoci ludí
z celého sveta sme boli schopní nachovat okolo 1 000 rodín pocas
velkých sviatkov . Stante sa našimi partnermi, ked budeme
pokracovat v zacatom diele. Nech je Príslovie 22:9 odpovedou
na Vaše modlitby . Navštívte www. eagleswings.to/feedisrael
Pre viac informácií navštívte

www.daytopray.com
alebo volajte 1.800.519.4647

Pravidelne sa modlite za
pokoj pre Jeruzalem.
Zapojte sa do globálneho
Dna Modlitieb 2. októbra
modlitbami za Pokoj pre Jeruzalem s
ostatnými vo Vašej cirkvi, na
skupinke ci Biblickej skupinke
v susedstve. Nájdite si podnetné
materiály pre všetky vekové skupiny
na stránke www.daytopray.com
a informujte o tom dalších.

Požehnajte Židov a Arabov
žijúcich v Izraeli podporením
Jeruzalemskej zbierky . Viac
informácii na www.daytopray.com

Celosvetová 24-hodinová
modlitebná výzva vo forme
telefonickej konferencie, umožní
spojit krestanov z celého sveta vo
virtuálnych modlitebných
miestnostiach k jednotnej
modlitbe za Jeruzalem a jeho
obyvatelov .

Zvážte v modlitbách pred
Pánom, ci Vás nevolá stat sa

koordinátorom Dna modlitieb vo
svojej oblasti, v štáte, meste,
denominácii, ci v miestnej cirkvi.
Napíšte nám na
office@eagleswings.to

Stante sa informovaným
príhovorným modlitebníkom cez
materiály „Watchmen on the wall“
( strážcovia na múroch). Potrebné
informácie nájdete na
www.daytopray.com

Modlite sa, ci Vás Boh nevolá na
cestu do Izraela ako modlitebného
strážcu na múroch Siona.

Naladte si živý prenos
z Jeruzalemskej slávnosti GODTV
2. októbra.

