Значајни Факти За Денот на Молитва за Мирот во Ерусалим
ШТО Е ТОА?
Интернационалниот Ден на Молитва за Мир во Ерусалим, заснован со ратификација на ПОВЕЌЕ
од 1300 Христијански лидери од најразлични религиозни групи и култури од светот, ќе се одржува
годишно во првата недела од секој октомври.
Нашиот повик е за постојано, пасионирано, информативно застапување на плановите и целите
на Бог за Ерусалим и сите негови жители. Оваа глобална сенародна иницијатива коинцидира со
периодот на Јом Кипур и за прв пат во црковната историја, претставува заложба за поврзување на
христијанскиот литургиски календар со библискиот, еврејски календар.
Оваа глобална молитвена иницијатива е раководена од д-р Џек Хајфорд (Канцелар на Кралскиот
Универзитет) и Почитуваниот Роберт Стернс (Основач и извршен директор на Eagles Wings
Ministries.)

КОГА ТРЕБА ДА БИДЕ?
Денот на Молитва за Мир во Ерусалим е предвиден за првата недела од секој октомври, близу до
периодот на Јом Кипур.

КОЈ УЧЕСТВУВА ВО ОВА?




Десетици милиони христијани, од различни култури, религиозни групации и генерации, од
катедралите во космополитските градови до племенските сламени колиби во Африка,
дури и илегални цркви во муслиманските нации.
Ние имаме дури 175 нации кои учествуваат- што вклучува цркви кои дејствуваат во
тајност во седум муслимански нации- со Божја милост очекуваме дури и уште повеќе
нации да земат учество во молитвите за мир во Ерусалим.

КАКО ГО ОДБЕЛЕЖУВАМЕ ОВОЈ СПЕЦИЈАЛЕН ДЕН?


Пред се’, молитвата за мир во Ерусалим треба да претставува дел од богослужбата
во содејство со верниците од локалните цркви. Учеството во Ден на Молитва за Мир
во Ерусалим за локалното братство може едноставно да значи воведување на објава
за него во редовната активност, со вклучување на проповеди и некои молитви за оваа
иницијатива или поголема инволвираност и временска посветеност согласно желбите
на локалната Црква. Важен момент е што би сакале сите цркви и различните на Бога
посветени службувања од целата територија на Соединетите Американски Држави во
заедништво со христијаните низ целиот свет да се молат за мир во Ерусалим на било
кој начин, согласно сопственото видување и разбирање на оваа стратегиска пореба.



Некои градови, држави или нации исто така имаат регионални собири- како
дополнување на локалните богослужби- за да го изразат нивното заедништво во
молитвата за мир во Ерусалим и неговите жители.
Ние исто така имаме подем на Ден на Молитва за Мир во Ерусалим како движење на
Универзитетско ниво кое опфаќа христијански студенти од целиот свет во својство
на Божји следбеници и застапници на нивниот Универзитетски кампус преку молитва
за божји благослови за оваа намачена земја и нејзиниот народ. Погледни на
www.daytopray.com.
Има специјален собир Ден на Молитва во самиот Ерусалим со црковни лидери од целиот
свет и израелски угледни личности што на God TV ќе се пренесува во живо кај повеќе од
200 нации тој ден.
Исто така има 24 часовна Молитвена Конференциска програма во живо од страна на
Grater Calling како домаќин (www.greatercalling.org) каде луѓе од целиот свет, од сите
временски зони, можат да се вклучат во „виртуелната молитвена одаја“ преку
нивните телефони и да се молат заедно за мноштвото потреби на овој стратешки
регион и неговите групи на народи.







КАКО МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ?
Ве молиме да се логирате на www.daytopray.com за следното:














Преведени материјали за Ден на Молитва за Мир во Ерусалим, Флаери, Проповеди и др.
на многу јазици, кои може да се даунлодираат &/ или испечатат на Вашиот компјутер.
Имаме преведени материјали на 29 различни јазици на нашиот вебсајт кои оваа година
ги дополнуваме со повеќе нови преводи.
Имаме достапна за даунлодирање Детска Програма на Ден на Молитва за Мир во
Ерусалим за 3-5 годишна возраст, за возраст од 6-12 години и за тинејџери од 13-18
години на англиски јазик, која вклучува лекции, креативни активности, боенки и
молитвени картички.
PSA- Public Service Announcements (Сервисни објави за јавноста) во аудио и видео
формат
Печатени изданија
Листа на лидери од целиот свет кои му даваат поддршка на Повикот за Молитва
Листа на државни, национални и интернационални координатори вклучени во
мобилизациските активности на ова молитвено движење, вклучително и линк за контакт
со нив со прашања
Изворни материјали кои може да се нарачаат со цел опремување на Вашата Библиска
Студиска група за обука или за опсервација и пристап кон Ден на Молитва за Мир во
Ерусалим на понапредно ниво
Фотографии и описи на посветеноста на библиските молитвени настани од претходни
години
Историја на Ден на Молитва за Мир во Ерусалим

Исто така можете да се јавите во канцеларијата на Eagles’ Wings на 716-759-1058 или 1-800-51
WINGS.

КАКО МОЖА ДА СЕ ВКЛУЧАМ?
Можете да го контактирате Вашиот регионален, државен или околиски координатор преку нашата
веб страница за Координатори (DPPJ Coordinator webpage) каде можете директно да му испратите
електронска пошта преку линкот со неговото име.
Ако Вашата нација, регион или држава нема Координатор за Ден на Молитва за Мир во Ерусалим,
Вие можете да не’ контактирате преку вебсајтот www.daytopray.com и да кликнете на “connect” и
“become a coordinator” или со јавување во нашата канцеларија на 1-800-51 WINGS.

ДАЛИ МОЛЕЊЕТО ЗА МИР ВО ЕРУСАЛИМ ЗНАЧИ ДЕКА СУМ ПРОТИВ АРАПИТЕ И
ПАЛЕСТИНЦИТЕ?
Бог не прави разлика меѓу луѓето; Тој сите подеднакво ги сака. Тој има искупителен план за
потомците на Исак и за потомците на Исмаил. Кога се молиме за мир во Ерусалим, ние се молиме
за СИТЕ луѓе кои живеат таму. Нашите срца се желни да го видат исполнувањето на Божјиот збор.
Сакаме да го видиме ѕидот на подвоеност меѓу Евреите и Арапите скршен (Ефесјаните 2:14), да ги
видиме возобновени едниството, љубовта и почитта меѓу нив, а Божјиот мир и благослов над
земјата и нејзините жители.

ЗОШТО БИ ТРЕБАЛО ДА СЕ МОЛАМ ЗА МИР ВО ЕРУСАЛИМ?


Првата книга Мојсеева 12:3- Бог го кажува Неговиот договор со Авраам:
„Ќе ги благословам оние кои тебе те благословуваат и ќе ги проколнам оние кои тебе
те проколнуваат; и во тебе сите племиња на земјата ќе бидат благословени.“
Историјата јасно ни открива дека оние нации и лидери кои го благословуваат Израел
и еврејскиот народ за возврат биле благословени од Бога, а тие кои го проколнувале
еврејскиот народ и неговата Света Земја, самите биле цел на Божјиот гнев. Господ
ги поттикнува творците на Светото Писмо да ги задолжат со безвременска обврска
Неговите следбеници „Молете за мир за Ерусалим: нека им биде добро на оние кои те
љубат тебе.“ (Псалм 122:6)



Ерусалим- и народот на Израел- е единствената демократија (со религиозна слобода,
еднакви права за сите луѓе и без полова дискриминација) во морето на 22 Арапски
недемократски држави. Израел и Америка ги бранат истите вредности и слобода од
заедничкиот непријател....радикалниот Ислам.



Ние му должиме енормна благодарност на Еврејскиот народ за поставувањето на
темелите на нашата Христијанска вера и за неговиот немерлив придонес во
општествениот прогрес преку медицински, агрикултурни и технолошки достигнувања.



Црквата има обврска да стои заедно со сите луѓе од Заветот за реставрација на Израел и
за Божјите намери во таа земја. Христијанска обврска е исполнувањето на Божјите
пророштва за Евреите, со нивните современици.



Историјата на Црквата предочува многу прогонства против Еврејскиот народ- дела
направени во име на Христа, но не според Неговата природа. Ние ја имаме
одговорноста во нашето време да го исправиме она што нашите претци го сториле
погрешно, со активна молитва за Божји благослов врз оваа земја и нејзините луѓе.

