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األحد األول من شھر اوكتوبر من كل سنة

حقائق مھمة عن يوم الصالة من أجل السالم في أورشليم
ما ھو ھذا اليوم؟
اليوم العالمي للصالة من اجل السالم في اورشليم ،تأسس بموافقة أكثر من ألف وثالثمائة من قادة مسيحيين
من طوائف وحضارات مختلفة في أنحاء العالم ،ويُقام ھذا اليوم في األحد األول من شھر اوكتوبر من كل
سنة.
الھدف من يوم الصالة ھو التشفع القوي الحماسي في جميع انحاء العالم ،وذلك من أجل الخطط واألھداف
التي وضعھا ﷲ الورشليم وأُناسھا .ھذه المبادرة العالمية تتزامن مع يوم الغفران اليھودي ،وھذه ھي المرة
االولى في التاريخ الكنسي التي يتم فيھا التوافق بين التقويم الطقسي وبين التقويم التوراتي اليھودي.
سھا الرئيسان المشاركان ،د .جاك ھايفورد )رئيس كنيسة "ذا
ھذه المبادرة العالمية للصالة يترأ ّ
فورسكويرس" ومدير جامعة "ذا كينغز"( ،والقس روبرت ستيرنز )المؤسس والمدير التنفيذي لخدمة
"إيغيلز وينغز"(.

متى يكون ھذا اليوم؟
يوم الصالة من أجل السالم في أورشليم يُقام في يوم األحد األول من شھر اوكتوبر من كل سنة ،وعادة
يقارب يوم الغفران اليھودي.أما في ھذه السنة  2012فإنه سيوافق يوم الغفران في السابع من )اوكتوبر(
تشرين األول.

من سيشارك في ھذا الحدث؟
* سيشارك ھذا الحدث عشرات الماليين من المسيحيين ،من حضارات وطوائف بأجيال مختلفة ,من
كاتدرائيات عالمية الى كنائس افريقية قبائلية ،وحتى كنائس الشعوب اإلسالمية المخفية تحت األرض.
* اشترك في ھذا الحدث في سنة  2011أكثر من  175من األمم – وذلك يتضمن الكنائس المخفية تحت
األرض التابعة لسبعة شعوب إسالمية – ونرجو ان ھذه السنة  2012ستضم شعوبًا أكثر لرفع الصلوات من
أجل السالم في اورشليم.

كيف يمكن المشاركة في ھذا اليوم الخاص؟
* يجب على الصالة من أجل السالم في أورشليم أن تتم في بادئ األمر في الكنيسة المحلية كجزء من خدمة
التسبيح ،وذلك في السابع من أوكتوبر .إن المشاركة في ھذا الحدث على الصعيد المحلي بسيطة جدا ،ابتدا ًء من
استخدام المنشورات المتعلقة بھذا اليوم خالل الخدمة ،ثم دمج الموضوع بالعظة وتكريس صلوات خاصة لھذا الحدث،
وبإستطاعة كل كنيسة على حدة المشاركة ،وتحضير برنامج شخصي مناسب لوقتھا .األھم ھو أننا نصبو الى كنائس
متنوعة ذات الخدمات التسبيحية المختلفة ،وحتى إن كان فھمھا ألھمية ھذه الحاجة للصالة محدودة ،حتى تنضم الى
المسيحيين من كل أرجاء العالم لكي تصلي ألجل السالم في أورشليم.
* في بعض المدن والدول ستتواجد تجمعات محلية إضافة الى الخدمات التسبيحية في الكنائس المحلية ،وذلك من أجل
إظھار الوحدة من خالل الصالة ألجل السالم في أورشليم وأُناسھا.
* نجد في الجامعات حركات طالبية تتزايد سنويًا ھدفھا إيقاظ الطالب المسيحيين من أجل إكمال عمل ﷲ ،وھؤالء
سيمثلون جامعاتھم في السابع من أوكتوبر ،سيرفعون الصلوات لكي يبارك ﷲ ھذه األرض المضطربة وأناسھا.
لمعلومات أخرى أدخل الى:
www.daytopray.com
* سيُعقد يوم خاص للتجمع في أورشليم للصالة مع قادة كنائس من كل أرجاء العالم و ِكبار الشخصيات من
إسرائيل,
سيُبث ھذا الحدث بثا مباشرا ألكثر من مائتين من الشعوب وذلك على قناة "."God TV
* ومن برنامج ھذا الحدث إجراء محادثات تلفونية جماعية على مدار  24ساعة على الموقع:
www.greatercalling.org
ھذا الموقع في مناطق زمنية مختلفة من كل أنحاء العالم سيعطي الفرصة للناس أن يشتركوا بمحادثات جماعية
من خالل اإلتصال التلفوني ،والصالة سويةً من أجل حاجات ھذه المنطقة االستراتيجية وشعوبھا.

كيف يمكنني الحصول على معلومات أخرى؟
أدخل الى الموقع لتجد المعلومات واألدوات أدناهwww.daytopray.com :
* ترجمة للمواد ،المنشورات والعظات بلغات مختلفة ،ويجوز تنزيلھا وطباعتھا .في السنة الماضية تواجدت في
الموقع ترجمة لتسع وعشرين من اللغات المختلفة ،أما في ھذه السنة سيتم تحديثھا وزيادة عددھا.
* تنزيل برنامج صالة ألجل السالم في أورشليم ،لألطفال التي تتراوح أعمارھم ما بين الثالثة والخامسة ،السادسة
تلوين وبطاقات للصالة.
واإلثني عشر ،الثالثة عشر والثمانية عشر .سيتخلل ھذا البرنامج دروس ،أشغال ،أوراق
ٍ
* اإلعالن عن الخدمات العامة بشكل صوتي وبفيديو.
* إصدار بيانات صحفية.
* قائمة بأسماء قادة عالميين يدعمون أھمية الصالة.
* قائمة بأسماء منسقين محليين وعالميين وظيفتھم جمع حشود من أجل ھذا اليوم ،وروابط للتواصل معھم من أجل
إرسال األسئلة.
* تزويد كنيستك أو مجموعة دراسة الكتاب المقدس بموارد ،أدوات تحضير أو أدوات تحسين لمشاھدة ھذا الحدث.
* صور وتفاصيل عن إحتفاالت من سنين سابقة.
*سجل تاريخي ليوم الصالة من أجل السالم في أورشليم.
يمكنك اإلتصال بمكتب "إيغلز وينغز" على  716-759-1058أو WINGS 1-800-51

كيف يمكنني اإلشتراك؟
المسجل بإسمه في
تستطيع اإلتصال بالمنسق الخاص بدولتك من خالل إرسال بريد إلكتروني على الرابط
ّ
الموقع.
إذا لم يكن لدولتك منسق لھذا الحدث ،يجوز اإلتصال من خالل الموقع www.daytopray.com
أو اإلتصال على الرقم WINGS 1-800-51

ھل يعني رفع الصلوات من أجل السالم في أورشليم أنني ضد العرب والفلسطينيين؟
ﷲ ال يتعامل بفردانية ،فھو يحب الجميع سواسية .ولديه خطة لتعويض أبناء إسحاق وأبناء إسماعيل .عندما
نصلي من أجل السالم في أورشليم ،نصلي من أجل جميع ساكنيھا .وأملنا أن نرى كلمة ﷲ تتحقق فيھا .نرجو
إختفاء الحد الفاصل بين اليھود والعرب) .أفسس  ،(14:2حتى تولد من جديد الوحدة ،المحبة وتقدير اآلخر،
ويعم سالم ﷲ على األرض وأناسھا وتفيض البركات عليھم.

ما ھو المحفزالى الصالة من أجل السالم في أورشليم؟
* تكوين  – 3:12يقول الرب في وعده إلبراھيم" :وأُبار ُك مباركيكَ  ،والعنك ألعنُهُ .وتتبار ُك فيكَ جمي ُع قبائِ ِل
ض".
األر ِ
يكشف لنا التاريخ بشكل واضح أن تلك الشعوب وھؤالء القادة الذين باركوا إسرائيل والشعب اليھودي باركھم ﷲ،
ﺻب غضب ﷲ عليھم.
والذين لعنوا الشعب اليھودي واألرض المقدسة،
ّ
ّوك
ألجل
* لقد ألھم ﷲ ُكتّاب الكتاب المقدس بمھمة أبدية لكل من يتبعه" :صلّوا
سالم أورشلي َم .ليُفلِح محب ِ
ِ
ِ
ويطمئنّوا) ".مزمور (6:122
* إن دولة إسرائيل بعاﺻمتھا أورشليم ھي الوحيدة التي تتمثل بالديمقراطية المقصود بھا منح حرية اعتناق
الديانات وإعطاء الحقوق لجميع الفئات واألجناس ،علما أنھا واقعة وسط إثنتين وعشرين دولة عربية غير
ديمقراطية .إسرائيل وأمريكا تدافعان عن القيم نفسھا من أجل الحرية وضد العدو نفسه ،اإلسالم األصوليين.
* نحن ندين الشعب اليھودي بشكر كبير على إنشائھم الجذور إليماننا المسيحي ومساھمتھم العظمى للمجتمع
على الصعيد الطبي ،الزراعي والتكنولوجي.
* إنھا مسؤولية الكنيسة أن تقف بجانب كل الفئات الواردة بالعھد من أجل إعادة بناء إسرائيل .وكذلك مسؤوليتھا
أن تحقق كلمات ﷲ التي تنبأت عن اليھود في عصرھم.
* يكشف التاريخ الكنسي الكثير من الظلم إتجاه اليھود ،أمور تمت تحت إسم المسيح لكنھا ليست منه .فمسؤوليتنا أن
نصلح في أيامنا ما ارتكبته أسالفنا من أخطاء ،وذلك من خالل الصالة ،أن يمنح ﷲ السالم لھذه األرض وأناسھا.

