Ziua de Rug ciune
pentru Pacea
Prima duminică din fiecare octombrie
I
Lucruri importante despre Ziua de Rugăciune pentru Pacea Ierusalimului
CE ESTE ACEASTA?
Ziua Internaţională de Rugăciune pentru Pacea Ierusalimului, instituită cu aprobarea a PESTE 1200
conducători creştini din diferite denominaţii şi culturi ale lumii, se va ţine anual în prima duminică din fiecare
octombrie.
Chemarea noastră este pentru o mijlocire mondială, susţinută, înflăcărată, informată pentru planurile şi
scopurile lui Dumnezeu pentru Ierusalim şi pentru poporul său. Rădăcinile acestei iniţiative de rugăciune
mondială coincide cu sărbătoarea Yom Kippur , şi pentru prima dată în istoria Bisericii, face un efort în a
lega calendarul liturgic creştin cu calendarul Biblic, evreiesc.
Această Iniţiativă Mondială de Rugăciune este Co-Prezidată de Dr. Jack Hayford (Preşedinte al The
Foursquare Church şi Cancelar la The King’s College & Seminary) şi Rev. Robert Stearns (Fondator şi
Director la Eagles’ Wings Ministries.)

CÂND ESTE ACEASTA?
Ziua de Rugăciune pentru Pacea Ierusalimului este ţinută în prima duminică din fiecare octombrie, aproape
de sărbătoarea Yom Kippur. În acest an – 2010 – aceasta este in 3 octombrie.

CINE PARTICIPĂ ÎN ACEASTA?
•

•

Zeci de milioane de creştini, din tot felul de culturi, denominaţii şi generaţii diferite, de la catedrale
în oraşe cosmopolite la bisericile din colibele tribale făcute din paie în Africa şi chiar în bisericile
subterane din naţiunile Musulmane.
În 2009 am avut aproape 175 de naţiuni participante - care au inclus biserici subterane din 7 naţiuni
Musulmane - şi în acest an în 2010, prin harul lui Dumnezeu ne încredem că chiar mai multe naţiuni
vor lua parte în rugăciunea pentru pacea Ierusalimului.
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CUM ESTE RESPECTATĂ ACEASTĂ ZI SPECIALĂ?
•

•
•

•

În primul rând, rugăciunea pentru pacea Ierusalimului ar trebui să aibă loc în cadrul părtăşiei locale din
biserica locală, ca parte din serviciul lor de închinare în 3 octombrie. Participarea în ZRPI (Ziua de Rugăciune
pentru Pacea Ierusalimului) pentru o părtăşie locală poate fi simplă, incluzând ZRPI în foaia informativă a
programului bisericii, şi incorporând o predică şi ceva rugăciune dedicată acestui subiect în 3 octombrie, sau,
cât de mult timp doreşte biserica respectivă să folosească pentru acest scop. Punctul important este că noi vrem
tot felul de biserici, din tot felul de servicii de închinare diferite, din toată SUA, unindu-se cu creştinii din
toată lumea pentru a se ruga pentru pacea Ierusalimului, la orice nivel de înţelegere au ei cu privire la această
nevoie strategică.
Unele oraşe, state sau naţiuni au de asemenea întruniri regionale - în plus faţă de serviciul de închinare al
bisericii locale - pentru a exprima unitatea lor în rugăciune pentru pacea Ierusalimului şi poporul său.
Va fi o adunare în această Zi specială de Rugăciune în 3 octombrie în Ierusalim cu conducători ai Bisericii din
toată lumea şi cu demnitari din Israel, care va fi transmisă în direct la God TV spre peste 200 de naţiuni în
acea zi.
De asemenea, se va ţine o Conferinţă Audio de Rugăciune de 24 de ore, găzduită de Greater Calling
(www.greatercalling.org) unde oameni din toată lumea, în fiecare fus orar, poate suna la o “cameră de
rugăciune virtuală” prin telefonul lor şi se poate ruga împreună pentru multele nevoi ale acestei regiuni
strategice şi pentru grupurile sale de oameni.

CUM POT OBŢINE MAI MULTE INFORMAŢII?
Vă rugăm să accesaţi www.daytopray.com pentru următoarele:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Traduceri ale materialelor pentru Ziua de Rugăciune, Pliante, Predici, etc. în multe limbi diferite,
care pot fi descărcate şi/sau tipărite folosind computerul dvs. Avem materiale traduse în 19 limbi
diferite din ultimul an pe pagina noastră de internet şi vom actualiza şi mări traducerile în 2010.
Avem disponibile pentru descărcare Programul ZRPI pentru Copii cu vârste între 3 – 6, şi pentru
vârste între 4 – 10. Acestea vor include lecţii, activităţi de lucru manual, pagini de colorat, şi
cartonaşe de rugăciune.
De asemenea, plănuim să avem un Program de Tineret ZRPI pentru Adolescenţi disponibil pentru
descărcare cu o planificare pentru serviciu, o schiţă, un mesaj, video, şi muzică.
ASP-uri (Anunţuri de Serviciu Public) în format Audio şi Video
Conferinţe de Presă
Lista conducătorilor din toată lumea, care susţin Chemarea la Rugăciune
Lista de Coordonatori la nivel Statal, Naţional, şi Internaţional, care mobilizează la această mişcare
de rugăciune plus legătura pentru a-i contacta cu întrebări.
Resurse care pot fi comandate pentru a echipa biserica dumneavoastră sau grupul de Studiu Biblic
pentru antrenare sau pentru a intensifica rugăciunile din 3 octombrie
Fotografii şi descrieri ale sărbătoririlor din anii anteriori
Istoria Zilei de Rugăciune pentru Pacea Ierusalimului

Puteţi suna la biroul Eagles Wings la 716-759- 1058 sau 1-800-51 WINGS
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CUM POT SĂ MĂ IMPLIC?
Puteţi contacta coordonatorul dumneavoastră regional, statal, sau al ţării, prin pagina Coordonatorilor ZRPI,
unde le puteţi scrie email direct prin link-ul ataşat numelui lor.
Dacă naţiunea, regiunea, sau statul nu are un Coordonator ZRPI, puteţi să ne contactaţi prin pagina de
internet www.daytopray.com sau sunând la biroul nostru la 1-800-51 WINGS.

RUGĂCIUNEA PENTRU PACEA IERUSALIMULUI ÎNSEAMNĂ CĂ EU SUNT
ÎMPOTRIVA ARABILOR ŞI PALESTINIENILOR?
Dumnezeu nu respectă persoanele (nu este părtinitor); El îl iubeşte pe toţi la fel. El are un plan de răscumpărare
pentru descendenţii lui Isaac şi descendenţii lui Ismael. Când noi ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, noi
ne rugăm pentru TOŢI oamenii care locuiesc acolo. Inima noastră este să vedem cuvântul lui Dumnezeu
împlinit. Vrem să vedem zdrobit zidul de separare între Evrei şi Arabi (Efeseni 2:14), de a vedea unitate,
dragoste şi aprecierea unul pentru altul restaurate, şi pentru Pacea şi binecuvântarea deplină a lui
Dumnezeu să se odihnească peste ţară şi poporul ei.

DE CE AR TREBUI SĂ MĂ ROG PENTRU PACEA IERUSALIMULUI?
•

Geneza 12:3 – Domnul spune în legământul pe care El îl face cu Avraam:
“Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate
familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.” Istoria ne descoperă clar că acele naţiuni şi
conducători care binecuvântează Israelul şi poporul Evreu, au fost binecuvântaţi în schimb de
Dumnezeu, şi cei care au blestemat poporul Evreu şi Ţara Lui Sfântă, au fost ei înşişi obiectul
mâniei lui Dumnezeu.

•

Dumnezeu a inspirat scriitorii Scripturii să facă o schimbare veşnică pentru toţi cei care îl
urmează pe El în a împlini: “Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc să se bucure de
odihnă.” (Psalmul 122:6).

•

Ierusalim – şi naţiunea lui Israel – este singura democraţie (cu libertatea de religie şi drepturi pentru
toţi oamenii şi toate genurile) într-o mulţime de 22 de naţiuni Arabe ne-democratice. Israel şi
America apără aceleaşi valori şi libertăţi împotriva aceluiaşi duşman comun… Islamul radical.

•

Noi datorăm Poporului Evreu o datorie enormă de mulţumire pentru temelia credinţei noastre
creştine şi contribuţiile lor enorme spre avansarea societăţii prin dezvoltarea medicală,
agriculturii şi tehnologiei.

•

Este Responsabilitatea Bisericilor de a Sta alături de toţi oamenii legământului pentru restaurarea
Israelului şi a Scopurilor lui Dumnezeu în această ţară. Este Responsabilitatea creştinilor de a
Împlini Cuvintele Profetice ale lui Dumnezeu către Evrei, în generaţia lor.

•

Istoria Bisericii descoperă multa persecuţie împotriva poporului Evreu – lucruri făcute în numele
lui Cristos dar nu caracterul lui Cristos. Noi avem responsabilitatea în vremea noastră să facem
drept ceea ce strămoşii noştri creştini au făcut greşit, prin a ne ruga în mod activ pentru
binecuvântarea lui Dumnezeu peste această ţară şi poporul ei.
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