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 ”نطلب منك ومن الفریق االنضمام إلینا في الصالة للرب من أجل:

 *حكمة للسياسيني وقادة البالد لالستجابة بشكل إيجابي لطلبات املتظاهرين ، ومساعدة ذوي الدخل املحدود الذين ال يتجاوزون

دخلهم الشهرى فى بعض االحيان ١٠٠- ٢٠٠ دوالر و هم تحت خط الفقر.

*سالمة املتظاهرين وتجنب العنف واألفعال التعسفية ضد بعضهم البعض


*الحصول على حقوق املتظاهرين ، وهو الحصول على رواتب معقولة لكسب العيش الكريم

*أن تكون الكنيسة أكثر فاعلية في مثل هذا السياق ، من خالل دعم هذه األسر

- 
من القس آرا ب. من القساوسة في بغداد يخدمون في قلب هذه الثورة

 و انت تصلي من أجل املسيحيني

١- نصلي من أجل القساوسة في الكنائس في العراق للكرازة بكلمة اهلل دون خوف أو محاباة


٢- نصلي من أجل بيوت وزواج قادة الكنيسة ، حتى يتمسكوا بكلمة وبعضهم البعض

٣- نصلي أن املسيحيني  يعيشوا بدون خوف ، وعلى هذا النحو ، يسطعون كضوء في  وسط الظالم

 ٤- نصلي من أجل توفير احتياجات بالكامل للمسيحيني ، أوالً احتياجاتهم الخاصة  ، وثانياً حتى يمكنهم مشاركتها مع أصدقائهم

.وجيرانهم املحتاجني


٥- في خضم هذه العاصفة ، نصلي من أجل فرص لمشاركة اإلنجيل مع الكثيرين

٦- نصلي من أجل الوحدة داخل الكنائس وأنهم يجتمعون في محبه و اتحاد

 و انت تصلي من أجل العراق


٧- نصلي أن يكون لقادة الحكومة روح التفاهم واالستماع إلى املتظاهرين

٨- نصلي من خطايا الكذب والخداع والفساد في الحكومة


٩- نصلي من أجل أن يكون العراق خاليًا من تأثيرات الدول األخرى

١٠- نصلي من أجل خلق وظائف في العراق


١١- نصلي من أجل توفير املياه الصالحة للشرب للجميع

١٢- نصلي أن الحكومة العراقية ستفرج عن أموال لدفع مرتبات معلمي املدارس والشرطة


نصلي من أجل السالم والبر والُسُكوًن والطَُمأِْنينًَة


اشعياء ٣٢ : ١٧ َويَُكوُن ُصنْعُ اْلَعْدِل َسالًَما، َوَعَمُل اْلَعْدِل ُسُكونًا َوطَُمأِْنينًَة إَِلى األَبَِد

15455 Gleneagle Drive, Ste 130, Colorado Springs, CO  80921   O 719.302.3028     www.IndigenousMinistries.org

http://www.IndigenousMinistries.org

