Deň Modlitieb za Pokoj
pre Jeruzalem
každá prvá októbrová nedeľa
Dôležité fakty o Dni Modlitieb za Pokoj pre Jeruzalem

Čo je to ?
Medzinárodný Deň Modlitieb za Pokoj pre Jeruzalem
ustanovený s podporou viac ako 1200 kresťanských vodcov z rôznych denominácii a kultúr
sveta bude každoročne usporadúvaný vždy v prvú októbrovú nedeľu.
Vyzývame k nepretržitým , horlivým , informovaným, globálnym príhovorným modlitbám
za naplnenie Božích plánov a zámerov s Jeruzalemom a všetkými jej obyvateľmi. Táto
dôležitá globálna modlitebná iniciatíva pripadá na čas židovského Yom Kippur , a po prvý raz
v cirkevnej histórii sa snaží spojiť kresťanský liturgický kalendár s Biblickým židovským
kalendárom.
Táto globálna modlitebná iniciatíva je vedená Dr. Jack Hayfordom ( predseda The
Foursquare Church a rektor The King’s College & Seminary ) a Rev. Robert Stearns (
zakladateľ a riaditeľ Eagles’ Wings Ministries.)

Kedy sa koná ?
Deň Modlitieb za Pokoj pre Jeruzalem
sa koná každú prvú októbrovú sobotu blízko osláv Yom Kippur. Tento rok – 2010 – to
spadá na 3. október .

Kto sa zúčastňuje ?
•

•

Desiatky miliónov kresťanov, z rôznych kultúr, denominácií a generácií z katedrál a
kozmopolitných miest až po dedinské domorodé cirkvi v Afrike a dokonca
prenasledovaná cirkev v podzemí z muslimských národov.
V roku 2008 sa zapojilo 175 národov - čo zahŕňalo aj podzemnú cirkev v 7
moslimských národoch – a v tento rok 2010 s Božou milosťou veríme, že sa do
modlitieb za pokoj pre Jeruzalem zapojí dokonca ešte viac .
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Ako prebieha tento špeciálny deň ?
•

•

•

V prvom rade, modlitby za pokoj pre Jeruzalem by mali prebiehať v lokálnych cirkevných
spoločenstvách ako súčasť ich Bohoslužieb 3. októbra . Pripojenie sa ku Dňu modlitieb môže byť
pre zbor veľmi jednoduché ako napríklad vložiť materiály ku Dňu modlitieb do zborového (
cirkevného ) bulletinu, a vložiť do kázne slovo a modlitby k tejto téme. Môžete vložiť toľko času,
priestoru, síl tvorivosti , koľko vám Pán položí na srdce. Dôležitá vec je, že chceme zapojiť rôzne
druhy cirkví z USA spolu s kresťanmi z celého sveta k spoločným modlitbám na rôznej úrovni
porozumenia tejto strategickej potreby . Niektoré mestá, štáty alebo národy majú navyše tiež svoje
regionálne stretnutia okrem lokálnych stretnutí na Bohoslužbách ako vyjadrenie jednoty
v modlitebnom boji za pokoj pre Jeruzalem a jeho obyvateľov. .
V Jeruzaleme sa 3. októbra organizuje špeciálne stretnutie s kresťanskými vodcami z celého
sveta a s Jeruzalemskými a Izraelskými hodnostármi, ktoré sa vysiela naživo na God TV do
viac ako 200 národov.
Greater Calling (www.greatercalling.org ) organizuje 24 hodinovú telefonickú Modlitebnú
konferenciu , kde môžu ľudia z celého sveta , v každej časovej zóne zavolať do “virtuálnej
modlitebnej miestnosti „ cez svoje telefóny a modliť sa spolu za mnohé potreby tohto
strategického regiónu a ľudí, ktorí tu bývajú.

Ako môžem získať viac

informácií ?

Prosím navštívte stránku www.daytopray.com aby ste sa dozvedeli viac , nájdete tam :
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Preklady materiálov pre Deň modlitieb, letáky , kázne , atd. v mnohých rôznych
jazykoch, ktoré sa dajú stiahnuť , alebo vytlačiť cez počítač. Máme na stránke
materiály preložené do 19 jazykov z minulého roka a budeme v priebehu roka pridávať
ďalšie.
Máme k dispozícii na stiahnutie detské materiály ku Dňu modlitieb pre vek 3 – 6,
a pre vek 4 – 10. Tieto zahŕňajú lekcie s tvorivými aktivitami, omaľovánkami
a modlitebnými kartami. Aj tu budeme postupne pridávať ďalšie.
Okolo 15 mája 2009 – plánujeme aj modlitebné materiály pre teenagerov na stiahnutie
aj s rozvrhom na službu, so scénkou posolstvom videom, hudbou .
Verejné vyhlásenia pre tlač v Audio a Video formáte
Zoznam kresťanských vodcov z celého sveta , ktorí podporujú modlitebnú výzvu.
Zoznam štátnych, národných a medzinárodných koordinátorov mobilizujúcich pre
toto modlitebné hnutie , plus link na kontakt s nimi pre Vaše otázky .
Materiály, na vystrojenie Vašej cirkvi , či skupinky na pomoc pre slávenie dňa
modlitieb, ktoré sa môžu objednať a budú dodané poštou.
Fotky a dokumentácie z minulých rokov Dňa modlitieb.
História Dňa modlitieb za pokoj pre Jeruzalem .

Môžete sa telefonicky spojiť s kanceláriou Eagles’ Wings na čísle 716-759- 1058 or 1-800-51
WINGS
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Ako sa môžem zapojiť ?
Môžete kontaktovať svojho regionálneho , štátneho, alebo národného koordinátora cez našu
DMPJ ( Deň modlitieb za pokoj pre Jeruzalem ) koordinátorskú webovú stránku , kde sa
môžete s nimi priamo nakontaktovať e- mailom cez link uvedený pri ich mene
Ak Vaša krajina nemá koordinátora , môžete nás kontaktovať na stránke www.daytopray.com
alebo telefonicky na čísle 1-800-51 WINGS.

Znamená zapojenie do modlitieb za pokoj pre Jeruzalem ,
že som proti Arabom a Palestíncom ?
Boh nie je prijímateľom len vybraných osôb, On miluje každého rovnako . Má plán vykúpenia
pre všetkých potomkov Izáka a všetkých potomkov Izmaela. Keď sa modlíme za pokoj pre
Jeruzalem, modlíme sa za všetkých ľudí, čo v ňom bývajú . V našich srdciach je túžba vidieť
naplnené Božie plány. Chceme vidieť, ako sa zrúti múr rozdelenia medzi Židmi a Arabmi.
(Efež2:14), aby sme videli obnovenú jednotu, lásku, a úctu jedných voči druhým . Chceme, aby
bol Boží dokonalý Shalom a požehnanie spočívali nad krajinou a jej ľuďmi.

Prečo by som sa mal modliť za pokoj pre Jeruzalem ?
•
•

Genesis 12:3 – Boh hovorí v zmluve, ktorú uzatvára s Abrahámom
“ Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať!

V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!"
História jasne dokazuje, že tie krajiny vodcovia, ktorí žehnali Izraelu a Židom boli za
to požehnávaní Bohom a tí ktorí preklínali Židovský národ a jeho Svätú zem, boli zase
objektom Božieho hnevu.
•

•

Boh inšpiroval pisateľov Písma , aby napísali nadčasovú výzvu všetkým, ktorí Ho
nasledujú , aby sa “ modlili za pokoj pre Jeruzalem : nech sú v bezpečí tí, čo ho milujú „
(Žalm 122:6).

Jeruzalem – a Izraelský národ je jedinou demokraciou ( so slobodou náboženstva,
a právami pre všetky národy a pohlavia ) v mori 22 Arabských nedemokratických národov
.. Izrael a Amerika zastávajú tie isté hodnoty slobody proti spoločnému nepriateľovi – radikálnemu
Islamu.
• Dlžíme Židovskému národu enormné množstvo vďačnosti za ich základ pre našu
kresťanskú vieru a ich veľký príspevok k rozvoju spoločnosti cez ich medicínsky,
poľnohospodársky a technologický pokrok.
•

Je to zodpovednosť Cirkvi stáť so všetkými ľuďmi Božej zmluvy za obnovu Izraela a
naplnenie Božích plánov v krajine . Je zodpovednosťou cirkvi naplniť Božie prorocké
slovo k Židom v ich generácii.

•

História cirkvi odkrýva veľa prenasledovania proti Židom – veci robené v Mene
Ježiša Krista ale nie robené so srdcom Krista. Máme v našich dňoch zodpovednosť
napraviť, čo naši predkovia pokazili aktívnymi modlitbami požehnania nad krajinou
a národom Izraela.
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