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SLUT DIG TIL MILLIONER
af troende, der deltager i den globale bønnebevægelse!

UNDERSØG

BED

ENGAGER DIG

Guds hjerte for fred
i Jerusalem

for alle
indbyggere i
Jerusalems

Find GRATIS materiale
på vores website –
samt forskellige måder
at engagere dig på

Danmark: dagentilboen.dk │info@dagentilboen.dk │+45 20 77 63 67

SLUT DIG TIL LEDERE fra HELE VERDEN
med dit personlige

ENGAGEMENT

Bibelen kalder klart alle troende til at bede for Jerusalem (Sl. 122:6, Es.62:6). Mere end 1.300 af verdens
mest respekterede kristne ledere (tjek et udpluk af listen på daytopray.com) kalder KIRKEN til at bede
for Jerusalem første søndag i oktober hvert år. Alle kristne har et bibelsk mandat til og et ansvar for at
bede for den by, som Jesus græd over; den by, som han snart kommer tilbage til. Den nuværende
krise i Jerusalem har globale følger og påvirkninger, og kan kun blive fuldkommen løst ved at Gud
arbejder gennem sit folks bønner.
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Bed regelmæssigt for Jerusalems fred.
Deltag i den globale bededag ved at bede for fred i Jerusalem sammen med andre i din
lokale menighed, hjemmegruppe, bibelgruppe eller som et arrangement i byen. Find brugbart
materiale for alle aldersgrupper på daytopray.com / dagentilboen.dk og fortæl andre om det.
Velsign de jøder og arabere, der lever i Israel ved at deltage i Jerusalemsindsamlingen. Se
mere på daytopray.com
Stil ind på en særlig Jerusalem fejring som sendes direkte på GOD TV.
Overvej i bøn at blive koordinator for bededagen i din menighed, by eller region. Send os en email på office@eagleswings.to / info@dagentilboen.dk – eller ring +45 20 77 63 67 i Danmark.
Bliv en velorienteret forbeder gennem Vægter på Muren træningsprogrammet. Se mere på
daytopray.com / dagentilboen.dk.
Bed over om du skal tage på pilgrimstur til Israel som en Vægter på Muren (forbeder) for Zion.
Verdensomspændende 24-timers transmitteret konference – Første søndag i oktober forenes
kristne i et ”virtuelt bederum” hvor der i enhed bedes for Jerusalem og alle dens indbyggere. Se
mere på daytopray.com / dagentilboen.dk
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