BÖNEDAGEN
FÖR FRID ÖVER

JERUSALEM

6 OKTOBER

2019

ALLTID FÖRSTA SÖNDAGEN I OKTOBER

FÖRENA DIG MED MILJONTALS
KRISTNA SOM DELTAR I DEN GLOBALA BÖNERÖRELSEN
UPPTÄCK

BED

ENGAGERA DIG

Guds hjärta för
Jerusalems frid

Bed för alla
Jerusalems
invånare

Besök vår hemsida med
GRATIS resurser och tips på
hur du kan engagera dig

FÖRENA DIG
med
BEDJARE ÖVER HELA VÄRLDEN
genom ditt personliga
ENGAGEMANG
Bibeln uppmanar tydligt alla troende att be för Jerusalem (Psalm 122:6, Jes 62:6). Över 1400 av de
mest respekterade kristna, internationella ledarna (se lista på www.daytropray.com med en del av
dem) uppmanar Kyrkan att be för Jerusalem första söndagen varje oktober. Alla kristna har ett bibliskt
mandat och ett ansvar att be för den stad som Jesus grät över, den stad Han snart kommer tillbaka till.
Den nuvarande krisen i Jerusalem har internationella förgreningar och effekter, och kommer bara att
lösas till fullo genom att Gud verkar genom Sitt folks böner



Bed regelbundet för frid över Jerusalem



Deltag i den internationella bönedagen genom att be för Jerusalems frid tillsammans med andra i din
lokala församling, din smågrupp, bibelstudiegrupp eller i regionala samlingar. Du hittar användbart
material för alla åldrar på:www.daytopray.com Berätta för andra om det!



Välsigna de judar och araber som bor i Israel genom att delta i Jerusalem-insamlingen. Se
www.daytopray.com



Titta på det särskilda firandet i Jerusalem som sänds live via GOD TV.



Överväg i bön att bli samordnare för bönedagen i ditt land, din region, stad eller församling. E-maila
oss på: office@eagleswings.to



Bli en informerad förebedjare genom ”Watchmen on the Wall training program”. (Väktare på muren
träningsprogram) Se www.daytopray.com för mer information.



Bed över om du ska åka på pilgrimsresa till Israel som en väktare på muren för Sion.



Världsvid 24 – timmars konferens - Första söndagen i oktober. Koppla ihop med andra kristna i ett
”virtuellt bönerum” där det beds i överenskommelse för Jerusalem och alla hennes invånare. Se
www.daytopray.com

