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إنضم إلى الماليين من األشخاص من أرجاء العالم للصاله من أجل السالم في أورشليم
القدس ،في السابع من شھر تشرين األول )أوكتوبر( 2012
07.10.2012
}يوم األحد األول من شھر أوكتوبر من كل سنة{

الرؤيا لھذا اليوم
يوم الصالة من أجل السالم في أورشليم ،تأسس بموافقة أكثر من ألف وثالثمائة من قادة
كنائس وخدّام مسيحيين من أرجاء العالم ،يمثلون عشرات الماليين من المسيحيين .سيُقام ھذا
الحدث في أول يوم أحد من شھر اوكتوبرمن كل سنة .الھدف من يوم الصالة ھو التشفع القوي
الحماسي في جميع انحاء العالم ألجل الخطط واألھداف التي وضعھا ﷲ الورشليم وأُناسھا.
ھذه المبادره العالمية تتزامن مع يوم الغفران اليھودي ،والغرض من ذلك ھو االعتراف
باألسس اليھودية باإليمان المسيحي.

}شارك في ھذا الحدث{
 (1إلتزم بالصالة من أجل السالم في أورشليم.
 (2تز ّود بالموارد التي ﺗتعلق بيوم الصالة ] [Day of Prayerمن موقع
www.kairosresourcescenter.com
تطوع بمساعدة ﺗسھيل إقامة يوم الصالة من اجل السالم في أورشليم ،في كنيستك وفي
ّ (3
بلدك.
وصل خبر ھذا الحدث لكنيستك المحلية أو مجموعتك لدراسة الكتاب المقدس ،ولسائر
ّ (4
الكنائس في بلدك.
 (5إعتزم على اإلشتراك في المحادثة الجماعية أيضا والتي ستكون على مدار  24ساعة في
ذلك اليوم .معلومات أخرى سوف تجدھا فيwww.daytopray.com :
www.greatercalling.org
س ّجل في الموقع إن كنت مص ّمم على الصالة www.daytopray.com
 (6ت َ َ
][Sign a resolution]  [Make a difference
إنتھز ھذه الفرصة المنظمة من اجل اإلنضمام الى المؤمنين في جميع أنحاء
العالم لرفع الصلوات ،ليكون سالم ﷲ لكل ساكني اورشليم.
لإلتصال  1-800-519-4647أو الموقع www.daytopray.com

