
ZIUA DE RUGĂCIUNE
PENTRU PACEA

I E R U S A L I M U L U I

6 OCTOMBRIE 2013
PRIMA DUMINICĂ  A LUNII

OCTOMBRIE A FIECĂRUI
AN

ALĂTURĂ-TE MILIOANELOR
DE CREDINCIOȘI PARTICIPÂND LA ACEASTĂ MIȘCARE MONDIALĂ DE RUGĂCIUNE

ROAGĂ-TE

Roagă-te
p e n t r u t o t i
locuitorii
Ierusalimului

MOBILIZEAZĂ

Mobilizează-i și
p e a l ț i i să
participle.

IMPLICĂ-TE

Intră pe site-ul nostru
pentru a găsi  materiale
gratuite și alte moduri de a
te implica.



Alătură-te liderilor din toată lumea prin
ANGAJAMENTUL tău personal

Biblia îi cheamă, în mod clar, pe toți credincioșii să se roage pentru Ierusalim (Psalm 122:6, 
Isaia 62:6). Peste 1200 dintre cei mai respectați lideri creștini din întreaga lume (intră pe: 
www.daytopray.com, unde-i poți vedea), cheamă Biserica să se roage pentru Ierusalim, în prima 
duminică a lunii octombrie a fiecărui an. Toți creștinii au mandatul biblic și responsabilitatea de a se 
ruga pentru cetatea pentru care Isus a plâns, cetatea în care El se va reîntoarce curând. Criza 
actuală cu 
privire la Ierusalim are un efect și un 
impact global, și aceasta va fi pe deplin 
soluționată de Dumnezeu, El lucrând 
prin intermediul rugăciunilor copiilor Săi.

-        - Roagă-te constant pentru pacea Ierusalimului
-           - Participă la Ziua Mondială de Rugăciune, rugându-te      

pentru pacea Ierusalimului cu alți membri  din biserica ta 
locală,   grupuri mici, grupuri de studio biblic și biserica 
teritorială. 

- Binecuvintează-I pe evreii și arabii care trăiesc în Israel,
participând la Jertfa de mulțumire a Ierusalimului. 

- Urmărește sărbătoarea specială a Ierusalimului ce va fi 
difuzată LIVE pe GOD TV.
- Caută să devii un coordonator al Zilei de Rugăciune pentru 
regiunea,, orașul, națiunea sau biserica ta. 
- Caută să devii un mijlocitor informat prin intermediul 
programului de pregătire “Veghetor pe zid”. Pentru mai multe informații intră pe: 
www.daytopray.com
- Roagă-te pentru un posibil pelerinaj în Israel ca și Veghetor 
pe zid al Sionului.
- Teleconferinta mondială, 24 ore din 24.– Alătură-te 
creștinilor în prim duminică din octombrie, într-o cameră de rugăciune virtuală, rugându-te în 
unitate pentru Ierusalim și poporul lui. Intră pe: www.daytopray.com

http://www.daytopray.com/
http://www.daytopray.com/

