ГОЛОС
МУЧЕНИКОВ

о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

Интервью с Петром Яшеком на русском языке, взятое через несколько дней после его освобождения, можно найти на нашем сайте www.vom-ru.org в разделе «Радио «Голос мучеников».

«Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться духом, а для того пильнуйте
з повною витривалістю та молитвою за всіх святих, і за мене, щоб дане було мені слово
відкрити уста свої, і зо сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я
в кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені».
									

Послання до ефесян 6:18–20

ЛЮБІ ДРУЗІ!
З 5 по 15 липня 2019 року відбудеться візит в Україну колишнього директора по Африканському регіону
організації «Голос мучеників», а нині спікера місії Петра Яшека, який кілька років тому був засуджений у
Судані за допомогу постраждалим від переслідувань християнам. Над Петром нависла загроза страти,
проте завдяки протестам християн із різних країн світу й клопотанням перед суданським урядом
його було засуджено до довічного ув’язнення. Петро відбував ув’язнення в камері з бойовиками ІДІЛ і
переживав катування не лише з боку персоналу в’язниці, але й із боку ісламістів. У в’язниці Петро
продовжував свідкувати про Христа. Після двох років ув’язнення, завдяки милості Божій,
величезним зусиллям світової християнської спільноти і дипломатів, Петра було звільнено.
Тепер Петро Яшек свідчить вільній церкві про своє ув’язнення і закликає християн
молитися й служити своїм переслідуваним братам і сестрам.
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Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org или а/я 6, 33024, Ровно, Украина
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

ГОЛОС
МУЧЕНИКОВ

о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

Интервью с Петром Яшеком на русском языке, взятое через несколько дней после его освобождения, можно найти на нашем сайте www.vom-ru.org в разделе «Радио «Голос мучеников».

РОЗКЛАД ВІЗИТУ ПЕТРА ЯШЕКА:
Субота, 6 липня 2019 р.
Київ

Середа, 10 липня 2019 р.
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н

10.00 – Церква «Дім милосердя»,
вул. Вербицького, 30-А
(приміщення церкви «Преображення»)

18.00 – Церква м. Камінь-Каширський

Неділя, 7 липня 2019 р.
Київ

Четвер, 11 липня 2019 р.
Рівне
18.00 – Церква «Скеля», вул. Петра Могили, 28

11.00 – Церква «Благодать»,
вул. Попудренка, 54, метро «Чернігівська»

П’ятниця, 12 липня 2019 р.
Волинська обл.

17.00 – Церква «Храм Спасіння», вул. Генерала Пухова, 4

10:00 – Церква «Дім Євангелія»,
Луцьк, вул. Караїмська,16

Понеділок, 8 липня 2019 р.
Київ

19.00 – Церква с. Скобелка, Горохівський р-н

18.00 – Церква «Світло Життя», с. Хотів, вул. Шевченка, 12

Вівторок, 9 липня 2019 р.
Волинська обл., Ратнівський р-н

Субота, 13 липня 2019 р.
Волинська обл., Маневицький р-н

14.00 – Церква с. Річиця

10:00 – Церква «Дім Євангелія»,
вул. Луцька, 187, м. Володимир-Волинський

19.00 – Церква с. Самари

17.00 – Церква с. Розничі

Неділя, 14 липня 2019 р.
Рівне, Дубно
11:00 – Церква «Благодать», майд. Просвіти, 1, Рівне
14:00 – Церква «Віфанія», вул. Венецька, 20, Дубно

Запрошуємо вас відвідати богослужіння у церквах Києва, Рівного, Луцька,
під час яких свідчитиме Петро Яшек.
(За можливими змінами у розкладі стежте на нашому сайті: www.vom-ru.org)
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