תפילה
למען

ירושלים

יום התפילה השנתי למען שלום ירושלים
ביום א׳ הראשון מדי חודש אוקטובר

מעל ל 1.400מנהיגים נוצרים מרחבי העולם מכנסים מליוני
מאמינים מכל זרמיה של הקהילה הנוצרית כדי להתפלל ביום
א׳ הראשון מדי חודש אוקטובר ב”יום התפילה הבינלאומי למען
שלום ירושלים“ .אנו עומדים יחד בתפילה עבור התגשמות
הבטחתו של אלוהים לשלום כל תושבי העיר ההסטורית הזו.
עשרות אלפי מנהיגים ברחבי העולם מכנסים את הקהילות שלהם
,ביום הזה כדי להתפלל למען שלומה של העיר ירושלים
ומדינה .אתם מוזמנים  .daytopray.comבכל איזור
להשתתף בתנועה זו ולבקר באתר

?כיצד עלינו להתפלל

התפללו ששלום האלוהים הנשגב מדעת ימלא את הלבבות
והמחשבות של כל תושבי האיזור ,ובכך יביא קץ לטרור ושפיכת
דם נקי .תהלים קכ״ב וישעיה ס״ב מורים לנו ”לשאול את שלום
ירושלים“ ,וגם” ,אל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים
תהילה בארץ“ .תפילותינו למען ירושלים
.אמורות להיות עקביות וסדירות

?עבור מי עלינו להתפלל

התפללו עבור הערבים והיהודים כאחד ,וכל תושבי ירושלים.
התפללו במיוחד עבור המנהיגים הדתיים והפוליטים ,ילדים
ונשים נדכאים ,קרבנות טרור ,המאמינים בארץ ובעבור הדור
.הצעיר של ישראלים וערביםפלסטינים

?באיזו תכיפות עלינו להתפלל

התפללו ללא הרף .וודאו שקהילתכם משתתפת ביום התפילה
השנתי הבינלאומי לשלום ירושלים .בנוסף ,אנו מעודדים אתכם
.להפוך את התפילה למען שלום ירושלים לתפילה היומית שלכם

תפעלו
ורשמו את שמכם בהחלטה להיענות לקריאה להתפלל .וודאו שנרשמתם
 .“Jerusalem’s Watchmenהכנסו לאתר  daytopray.comלקבלת
עדכון התפילה שלנו במייל Prayer Update” :
תגייסו את הקהילה והאיזור שלכם להשתתף ביום התפילה השנתי
לשלום ירושלים .ניתן לקבל חומר חינמי
להורדה עבור קהילות .לחצו על ” “ENGAGEבאתר daytopray.com
:רכשו חומר הסברה והפגעה עבור ישראל דרך המשאבים הזמינים ב
“Watchmen on the Wall Training Resources”.
לקבלת מידע נוסף והזמנות בקרו ב kairosresourcecenter.com :
עשו עלייה לרגל השנה במטרה כדי להתפלל בתוך ירושלים כחלק ממסע
.כשומרים על חומותיה של העיר .לקבלת תאריכים ומידע
בקרו ב daytopray.com/cometoisrael :

תפילה למען ירושלים

אבינו שבשמים ,אלוהי אברהם ,יצחק ויעקב,
מתוך ציות לדברך ,אנו מתפללים לשלום
ירושלים וארץ ישראל .ברך את עם ישראל
במימוש הבטחת הגאולה שלך ,בהגנתך
עליהם באהבתך ,ותן להם תקווה מחודשת
ליום הישועה שלהם .הדרך את מנהיגיה
ויועציה של ישראל באור האמת שלך .למען
שמך ,אנו מבקשים שתזכור את
הבטחותיך ושתברך את הארץ בשלום ,ואת
.תושביה בשמחה עומדת ואיתנה

הבנת תכניתו של אלוהים עבור ישראל

ישעיהו ; : 12ישעיהו מ׳ ; דברים כ״חל״ב ; דברים י׳ ; : 78בראשית
י״ז ; : 3עיינו בקטעים הבאים בראשית י״ב ; זכריה י״ב ,י״ד ;: 23
זכריה ח׳ ; : 1820מיכה ז׳ ; : 1115עמוס ט׳ ; : 2529יחזקאל ל״ט ;
יחזקאל ל״ול״ז ; ס׳ס״ב אל העברים י״א ; אל הרומים ט׳י״א
:למידע נוסף על ישראל נא בקרו ב
goisrael.com • mfa.gov.il • jpost.com
התפללו… ואז תטוסו לישראל עם חברת אל על . elal.com
!תבקרו בישראל ,זה ישנה את חייכם
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