
Минуло три роки в�дтод�, як ми прибули до Молдови, отримавши призначення в
Територ�ю Сх�дної Європи. Ми не могли соб� нав�ть уявити, що нас оч�кує, але ми в�рили в
Бога, в Його ведення, напрямок � захист. 

У нас вже була можлив�сть зустр�тися з дивовижними людьми, як� живуть в країнах, що
входять до складу Територ�ї, а також ми стали св�дками присутност� Бога в житт� Його
людей. 

Ми нав�ть не припускали под�ї, як� трапилися в минулому роц�. Covid-19 застав вс�х нас
зненацька на початку 2020 року, а пот�м, в липн�, ми приступили до свого нового
призначення на посад� Територ�альних Л�дер�в. Ми були розчарован� тим, що через
обмеження COVID ми не могли перем�щатися по Територ�ї � в�дв�дувати Корпуси та
Див�з�йн� Штаб-квартири. 

Однак, ми хочемо наголосити на тому, що виокремлювалося для нас з того моменту, як
ми приїхали сюди, - це ст�йк�сть людей � пристрасть до молитви. Ми були на зборах �
в�дчули неймов�рну силу молитов народу Божого! 

Якщо � був час, коли нам потр�бно бути ближче до Бога � звернути св�й голос до Нього, так
це зараз.

У нашому св�т� в�дбувається багато под�й, як� викликають занепокоєння � дом�нують в
наших молитвах. Я впевнений, що ви молилися за тих, хто постраждав в�д пандем�ї
COVID-19, � за тих, хто продовжував служити сусп�льству в цей найважчий час. 

Є багато того, що нам потр�бно представити Богу в молитв� ... 

М�жнародна Штаб-квартира зазначила наше недавно розпочате служ�ння в Болгар�ї -
тепер це 132-я країна, де служить Арм�я Спас�ння. 

Ми запустили новий Територ�альний Стратег�чний План для Територ�ї Сх�дної Європи п�д
назвою «В�ра � Мужн�сть», заснований на Ісус Навин 1:9. Якщо ви ще не чули про цей
захоплюючий План, ви про нього почуєте незабаром. 
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У зв'язку з ус�м, що в�дбувається, важливо, щоб у нас в Територ�ї був би насичений час
молитви. 

Можливо, ми не зможемо з�братися разом особисто, але ми можемо з�братися разом �
помолитися. 

Отже, як частина Територ�ї Сх�дної Європи, ми хот�ли б, щоб ви приєдналися до нас до 40
Дн�в Молитви. Це час Молитися за наш� громади, країну, за питання соц�альної
справедливост�, як� впливають на людей в св�т�, Арм�ю Спас�ння � наш� особист� в�дносини
з Ісусом. 

 Вашим Л�дерам Див�з�й � Оф�церам Корпус�в була направлена   �нформац�я про вашу
участь в цьому, � багато хто з вас надали коротке молитовне в�део, яке буде
розм�щуватися на веб-сайтах Сх�дної Територ�ї � в соц�альних мережах кожен день з 13
кв�тня по 22 травня 2021 року. 

 По зак�нченню завершиться Нед�льним Зобов'язанням 23 травня, де кожна людина, яка
в�дв�дує Арм�ю Спас�ння, буде покликана поглянути на свої стосунки з Ісусом � на те, як�
зм�ни В�н робить в житт� тих, хто в�ддає Йому свою в�ру � мужн�сть. 

Ми з нетерп�нням чекаємо на те, що Бог збирається робити в нас � через нас, коли ми
смиряємо себе � молимося. Ми молимося про те, щоб ви приєдналися до нас в Молитв�
протягом цих 40 дн�в. 

Нехай Господь благословить Бог кожного в ц� знаменн� дн� в житт� Територ�ї. 


