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31st of December from 10am-11pm GMT/UT 
 

We warmly invite you our 13-Hour New Year’s  

Eve Global Vigil on the 31st of December from  

10 am to 11pm GMT/UT.  

In this marathon Prayer Day we will also have 

guests with us discussing discipleship and 

the closing years of the Era of the Forerunner.  

During the program, you can come and go as  

you wish. We will send still more information  

during the coming days. 

If you want to greet the World group, please,  

send by the 29th of December your New Year’s  

greetings and prayers for the Coming Year. 

Send your note: GlobalAskProject@gmail.com 

  
 

 
 

31. joulukuuta klo 12.00-01.00  
 

Ilolla kutsumme sinut osallistumaan 13-tunnin 

Uudenvuoden Aaton globaaliin Vigiliaamme  

31.joulukuuta klo 12.00-01.00 (1.1.18). 

Tässä maraton Rukous-päivän lähetyksessä 

meillä on myös vieraita keskustelemassa  

oppiluudesta ja Edelläkävijöiden vähenevästä  

ajasta. Voit tulla ja mennä kuten haluat.  

Lähetämme vielä lisäinformaatiota lähiaikoina. 

Jos haluat osallistua tervehtien Maailman ryhmää,  

ole ystävällinen ja lähetä Uuden Vuoden 

tervehdyksesi ja rukouksesi 29.12 mennessä. 

Lähetä viestisi: GlobalAskProject@gmail.com  
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Schedule - Aikataulu 
4.00pm GMT / 18.00   Tuija & Michael Robbins/ Welcome _ Tervetuloa 

4.20pm GMT / 18.20  Guest_to be confirmed _ Vieras vahvistetaan myöhemmin 

4.50pm GMT / 18.50  Discussion with the group _ Ryhmäkeskustelua 

5.00pm GMT / 19.00  Ekaterina Kaufman & Aleksandr Ilchuk_2015 Initiative New York 

5.40pm GMT / 19.40  Discussion with the group _ Ryhmäkeskustelua 

6.00pm GMT / 20.00  Uta Gabbay & Hechal Group from Jerusalem  

7.00pm GMT / 21.00  Discussion with the group _ Ryhmäkeskustelua 

7.30pm GMT / 21.30  Guest_to be confirmed_ Vieras vahvistetaan myöhemmin 

8.00pm GMT / 22.00  Guest_to be confirmed_ Vieras vahvistetaan myöhemmin 

8.30pm GMT / 22.30  Discussion with the group _ Ryhmäkeskustelua 

8.45pm GMT / 22.45  Tuija & Michael Robbins_Closing _ Päättäminen 

 

This 13-hours long Vigil Day and the energies generated will be done on the benefit of humanity. 

We aim for the ever-growing co-operation and love between the Global Groups! 

In the Webinar (from 4pm GMT on) we will have wonderful 
guests with us discussing serious and important global issues. 

The work during the Webinar portion will be somewhat 
spontaneous, and you have also an opportunity for 

expressing your thoughts or questions and understanding 
will be offered.  We have here in Finland a small core group 
meditating with us. We will keep silence for the whole day, 

when not speaking in the Broadcasts or in the Webinar. If you 
want to keep Silence, as well, please offer that for the benefit 
of Christ and His Purposes. Our purpose is to create a strong 
global alignment by expressing the Christ Love Under the 
Unicorn of God (great symbol of the advanced Capricorn! 

 
Webinaarissa (klo 18.00 eteenpäin) meillä on ihania vieraita 
keskustelemassa vakavista ja tärkeistä glopaaleista asioista. 
Sinulla on mahdollisuus ilmaista ajatuksiasi ja kysymyksiäsi. 

Suomessa on pieni ydinryhmä mietiskelemässä koko päivän 
ylläpitäen hiljaisuutta. Jos haluat oallistua hiljaisuuteen, 

lahjoita se Kristuksen hyväksi ja Hänen Tavoitteelleen. 
Tarkoituksemme on luoda voimakas kansainvälinen yhteys 

ilmaisemalla Kristus-rakkautta Jumalan Yksisarvisen alla! 
  

 

 


