Често поставувани прашања од Лидерите во врска со: Колективна молитва за мир во
Ерусалим
Како учеството во Ден на Mолитва за Mир во Ерусалим ќе претставува благослов за мене и за
моето свештенство?
Бог на секое Негово чедо го има дадено бремето и нацртот за добродетелство во името на Исус
Христос кое претставува обврска при нашиот престој на земјата, но ова никако не може да се
раздвои од Неговиот единствен и специфичен договор со Израел- ниту од Неговиот поголем вечен
план за спас на човештвото кој ќе кулминира таму. Покрај тоа, преку Светото писмо, Бог втемелува
награда за нашата чувсвителност и послушност на Неговото срце во однос на Израел преку
неговиот завет за оние кои ја благословуваат Неговата земја и Неговиот народ. За краток преглед
во таа насока, Ве молиме да погледнете на:
http://www.daytopray.com/Learn/FAQs/General#FAQLink72
Зошто молитвата за Израел и Еврејскиот народ се позначајни од од молитвата за било кое друго
место и народ?
Три пати во Книгата на пророкот Јоил и во Третата Книга Мојсеева 25:23, Бог јасно ја нарекува
земјата Израел Негова. Тој ја истакнува приварзаноста на Неговото Свето Име со овој народ на
Израел (Четврта Книга Мојсеева 6:27) и со градот Ерусалим (Псалм 46:4; Исаија 60:14; Евангелие
по Матеј 5:35). Божјиот план за спасение на целото човештво почнува и завршува во оваа
специфична локација, за која нациите и духовните сили војуваат за доминација. Бог очекува
Неговата Црква да биде активно вклучена на -како духовен, така и материјален- начин што ќе ги
потпомага целите на Неговото Кралство за сите нации, што конечно ќе се случи преку Неговите
Суверени планови и низ Израел.
„Кога се работи за Еврејскиот народ , Христијаните се во единствена позиција да бидат во исто
време и сведоци и должници. За другите народи, нашата должност како сведоци е едноставна. Но
во однос на Израел, ние исто така имаме библиски повик да признаеме дека нему му припаѓаат
ветувањата, договорите, патријарсите, дарот на Тората и богослужењето на вистинскиот и живиот
Бог (Послание до Римјаните 9:4-5). Од Еврејскиот народ ни доаѓа и Самиот Месија и спасението
(Евангелие по Јован 4:22). Преку Него ние сме поблиску до Богот на Израел, додека раздвоени од
Него не би имале удел во духовното наследство на потомците на Авраам. Ние би биле „без дела
во заветот на ветувањата, без надеж и без Бога на светот“ (Послание до Ефесјаните 2:11-12).
Другите нации не го обожуваат Богот на Авраам, Исак и Јаков. Тие не се реципиенти на Божјите
пророштва ниту заштитници на Светото Писмо. Тие не се во постојана заветна врска со ГОСПОД
Бог. Израел е. Како нација (независно од духовниот статус на секоја посебна единка) изборот за
Израел е неотповиклив. Остануваат ветувањата кон Еврејскиот народ кои Бог ќе ги одржи.“ („Биди
мојот сведок“ од Dwight A. Pryor)

Дали молитвата за мир во Ерусалим значи дека сум против Арапите или Палестинците?
Бог не е почитувач на личности; Тој сите исто ги сака. Тој има искупителен план за потомците на
Исак и за потомците на Исмаил. Кога се молиме за мир во Ерусалим, се молиме за СИТЕ луѓе кои
живеат таму. Кога ќе го видиме Божјиот збор исполнет нашите срца ќе бидат исто така исполнети.
Ние сакаме да го видиме скршен ѕидот на поделба меѓу Евреите и Арапите (Послание до
Ефесјаните 2:14), сакаме да ги видиме единството, љубовта и почитта обновени, а Божјиот
целосен мир и благослов да почива врз целата земја и нејзиниот народ. Eagles’ Wings-кој
раководи со Ден на Молитва за Мир во Ерусалим- редовно соработува со Христијанската Арапска
заедница од Витлеем, Назарет и другите локации на Средниот исток не само за да ги води
Христијаните во посета на овие места, туку и да понуди поддршка преку финансиска, духовна и
комуникациска помош. Eagles’ Wings воедно е глас во јавноста со молитва за сите жители на
Израел и Ерусалим, не само за Еврејскиот народ, во потрага по патишта за помирување меѓу
групите кои се разликуваат во нивните гледишта и мислења, како Арапите и Евреите.
Ги охрабруваме верниците да почнат да се молат под товарот за Ерусалим и неговите жители,
останувајќи отворени за поттикот од Светиот Дух и Божјиот Збор за другите потреби и другите
народи.
Дали Денот на Молитва за Мир во Ерусалим е единствено за молитва за Евреите?
Денот на Молитва за Мир во Ерусалим е дел од Божјиот план и Божјите намери за СИТЕ жители
на Ерусалим. Мнозински народ во Ерусалим е Еврејскиот, претставен од различни струи на
Ортодоксниот Јудаизам, Реформскиот Јудаизам и Конзервативниот Јудаизам, но постои голема
демографска застапеност на Арапски Муслимани во Ерусалим, со приближно 73 исламски џамии
во градот. Ерусалим е исто така значаен центар на христијанството, кое вклучува, не само
различни протестантски групи како Месијанскиот Јудаизам, туку и Источно Православна,
Римокатоличка (Латинска традиција), Грегоријанско-Ерменска, Ерменско Католичка, Сириска
католичка, Халдејска (Унијатска), Мелкити (Грчко Католичка), Етиопска Православна, Маронитски
и Сириски Православни Цркви и Англиканизам. Другите древни цркви, како Грчката, Ерменската,
Сириската и Коптската црква се добро претставени во Ерусалим, додека куќите на богослужење на
Друзите, Будистите, Хиндусите, Бахалската религија и Самаританизмот исто така егзистираат во
овој мултикултурен град. Според тоа, кога се молиме за сите жители на овој уникатен град, ние
всушност се молиме за сите нации и мноштвото религиозни групи кои исто така се претставени
во него.
Што има Денот на Молитва за Мир во Ерусалим со Евангелизмот и со Глобалната жетва на
Крајот на Светот (End-time Global Harvest)?
Како што е објаснето во погорниот пасус, кога се молиме за мир во Ерусалим, ние исто така се
молиме за Божјите планови, цели и НЕГОВИОТ Мир за ЦЕЛОТО население кое живее таму.
Ерусалим е духовниот центар за многу светски религии, како и за мнозинството од разни групи на
луѓе од целиот свет. Покрај тоа, бројни Христијански свештенослужители изјавуваат дека ниту
една друга генерација во историјата не била сведок на неспоредливото забрзување на пророчки

случувања кое е започнато кога Израел стана нација во 1948. Израел е средиште на Божјиот
пророчки план. Израел е воедно и родното место и кулминација на Божјото спасение на целиот
човечки вид. Во Постанокот, Бог му кажал на Авраам дека преку него и неговите потомци, СИТЕ
нации во светот ќе бидат благословени. Не би можел некој вистински да се моли за оваа
Глобалната жетва на Крајот на Светот без да се моли за Ерусалим и за сите кои живеат таму.
Јас не сакам да бидам вовлечен во Политички прашања
Светото Писмо ни кажува како на верници, дека како прво и основно ние сме граѓани на Небесата,
а како такви, како прво и основно треба да бидеме Божји застапници овде на земјата кои ќе го
градат Царството Божјо- духовно и материјално-и да се повикаме низ молитва на Неговите
намери и планови за светот. Бог има „искупителен план“ за сите нации, но го има приврзано
Неговото име кон само една нација- Израел- и само еден град- Ерусалим. Бог подеднакво го го
има поврзано Своето име со Израел (Четврта Книга Мојсеева 6:27) и со Црквата. Ние сме
нераздвојно поврзани во духот; ние заедно сме деца на Заветот. Нашето посредување за
Божјите планови и намери во Ерусалим и за народните групации е над политичките околности
во Израел и е духовна одговорност пред Бога кој ја засенува било која политичка поврзаност
овде на земјата. Оваа библиска должност од Бог- „да се молиме за мир во Ерусалим“ (Псалм
122:6) никогаш не била укината.
Мојата Црква/Свештенство има мисија меѓу Арапските народи, па затоа ние не можеме да
бидеме инволвирани во молитва за Израел
Очигледно, негативните чувства на Арапските народи против Израел, Еврејскиот народ па дури и
Америка, не може да бидат игнорирани со оглед на тоа што оваа културна и духовна негативност
може да создаде променливи состојби за оној што е виден дека ги поддржува овие политички
ентитети. Меѓутоа, молејќи се за Божјиот духовен и практичен благослов врз сите луѓе во
Ерусалим -кои ги вклучуваат и Арапите- НЕ е политичка пддршка за било кое владеење освен на
Божјото Царство. На многу реален начин, посредувањето за Ерусалим и неговите жители Е еден
од Божјите начини за благослов кон оние кои вршат свештенослужителство меѓу Арапските нации
за неговите намери. Реалноста на оваа духовна вистина може да биде согледана низ фактот дека
црквите кои дејствуваат во тајност во седум Муслимански нации веќе учествуваат во Ден на
Молитва за Мир во Ерусалим секоја година, бидејќи тие имаат искусено дека Бог навистина ги
благословува нивните богослужителни активности во овие нации, како што тие ја благословуваат
Неговата Земја и народ со нивните молитви.
Еверите го отфрлија Исус и ја загубија повлната прилика.
Ние веруваме во неразделната вистина на целото Свето Писмо. Во Стариот Завет, Бог зборувал
повеќе пати за Неговиот „безусловен, вечен договор“ со Еврејскиот народ и со земјата...договор
кој никогаш нема да заврши. (Види: Постанокот 17: 7,8; Постанокот 17: 20, 21; Постанокот 26: 3, 4;
Постанокот 35: 11, 12;) Дали го отфрламе Светото Писмо од пред Матеј како Божји Збор
бидејќи тоа повеќе не звучи „политички коректно“? А ако веруваме дека Бог би го напуштил

Неговиот „вечен“ договор со Евреите, врз основа на што ние би биле сигурни дека нема да го
стори истото и со нас?
Преку Пророците, Бог исто така му дал многу ветувања на Еврејскиот народ кои Тој Лично –Богот
на целата Вистина- ќе ги исполни во идно време според Негов избор. „Јас БОГОТ го имам кажано
тоа и ќе го сторам тоа.“ (Езекија 36:36б) Многу од овие претскажувања на пророците се имаат
одвивано пред нашите сопствени очи, штом Бог го донесе Неговиот народ во Неговата земја токму
како што Тој вети. Во Писмо до христијаните во Рим 9-11, преку Апостол Павле, Бог ги нарекува
Евреите „корен“ & „природни“ гранки на Христијанството, додека ние кои не сме Евреи сме
наречени гранки кои се „накалемени“. Апостол Павле во Писмо до христијаните во Рим 11,
стихови 25-29, исто така потсетува дека Бог сеуште не ја завршил Својата намера со Израел и
Еврејскиот народ. Како би можеле да се сомневаме во Божјиот Збор или да го игнорираме? Како
би можеле да веруваме во еден стих од Библијата а во друг не?
Дури и ако не можеме да се согласиме за идните Божји планови со Еврејскиот народ, Библијата е
многу јасна за тоа КАДЕ Исус ќе се врати во иднина. Захарија 14:3 јасно вели дека Тој ќе се врати
буквално во градот Ерусалим, а неговите стапала ќе стојат на многу реално место наречено
Маслинова Гора. (Захарија 14 и Миках 4:1&2) Само поради овие причини, Христијаните треба да
бидат дел од молитвите за Божјиот Вечен и искупителен план токму во тој реален град, за
благословот за секоја нација.
Што во врска со Арапско/Муслиманскиот прогон на Христијаните на Блискиот Исток?
Проблемот на прогонувањето на верниците токму во градот во кој пред 2000 години е родено
Христијанството е духовен проблем кој реално се манифестира; тоа е битка за тоа КОЈ ќе
богослужи во Божјата земја и КОЈ ќе ја контролира кога Исус ќе се врати. Во Ефесјаните 6:12 се
вели: „Ние се бориме не против крв & месо... туку против поглавари и власти, против управувачите
со темнината на сегашноста, против духовните пакости под небесата.“ „Оружјето на нашето
војување не е од овој свет, туку е со Божествена моќ да урива тврдини.“ (2 Коринтјаните 10:4) За
несреќа, поради тоа што Црквата ревносно или колективно се нема заземано за Божјите планови
и намери во Неговата Земја, спротиставените духовни сили по дифолт беа во можност да зајакнат
во многу Арапски држави, преземајќи контрола –како преку Исламстички фракции- така и –
духовно преку прогон на Христијаните и други религиски малцинства. Христијанскиот егзодус во
самото родно место на Исус- Витлеем- исто како и во градот на Неговата младост- Назарет- се
случува поради растечката Исламска доминација во тие региони а не поради политичката држава
Израел. Едно од нашите примарни оружја како Христијани за духовните битки е молитвата, чија
моќ добива во интензитет преку задничко застапништво. Ден на Молитва за Мир во Ерусалим Е
обединета молитва на Христијаните во повеќе од 175 нации за СИТЕ Божји намери во Неговата
Земја- кои ја вклучуваат Црквата. Тоа е молитва во „еден акорд“ која изградува духовен ѕид
против тие сили кои им се противат на Божјите планови, се противат на Неговата заштита и се
противат на Неговите благослови, за Неговиот народ, Неговата Црква и Неговата Земја.

