AGLOW INTERNATIONAL

Vores strategi for det
21. århundrede
• at oprette en hovedstads-bedegruppe i alle
verdens hovedstæder, som har en etableret Aglowgruppe. Bedegruppens primære
fokuspunkt er at bede for regeringen og
dens ledere efter apostlen Paulus’ anvisning.

•

at fokusere på hovedstæder og de nationale ledere i nationer, som endnu ikke har
en etableret Aglowgruppe, med det sigte,
at der oprettes en hovedstads-bedegruppe.
Dens primære fokuspunkt ville være at
bede for de regerende myndigheder (jf.
listen over nationer i denne brochure).

•

at opmuntre allerede etablerede Aglowgrupper i hovedstæder til at styrke deres
fokus på denne strategiske kaldelse og
plan, hvad enten disse grupper er små,
mellemstore eller store!

Om Aglow
Aglow International er en tværkirkelig organisation for kristne kvinder og mænd og omfatter
mere end 4.000 lokale grupper i nær ved 170
nationer i verden.
Det er en af de største internationale organisationer af sin art med mere end 1.100 lokalgrupper
alene i USA. Det anslås, at Aglow hver måned
når ud til 200.000 kvinder og mænd gennem de
lokale grupper, som er organisationens hjerte.
På www.aglow.dk kan du få ﬂere informationer
eller ﬁnde en gruppe i nærheden af, hvor du bor.

www.aglow.dk

facebook.com/aglowdanmark
Aglow International
Danmark
Telefon: 7553 7100
E-mail: info@aglow.dk

BØN FOR
HOVEDSTÆDER
Global strategi for bøn
i det 21. århundrede

”

Det mest
strategiske sted
i enhver nation
er regeringssædet.

”

Nancy McDaniel,
Aglow Internationals bønnekoordinator

Hvad er bøn for hovedstæder?

Bøn for hovedstæder er en voksende global strategi, som vinder stigende tilslutning fra mennesker
lige som dig. Hvis du brænder efter at se Guds fred
forvandle dine nationale ledere og gennemtrænge
din nation, så bør du overveje at slutte dig til vores
team.

Vores udfordring

Der sker omvæltninger i denne verdens regeringer.
Mere end nogen sinde har vore jordiske ledere brug
for vore bønner med proklamationer om retfærdighed. Jesus sagde: ”Komme dit rige, ske din vilje
som i himlen således også på jorden.” Jesus mente
hvert et ord.

Vi er kaldet til at bede

Vi har et bibelsk mandat til at bede på denne måde.
Apostlen Paulus formanede os ”til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser … for konger og for
alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille
liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed” (1. Tim.
2:1-2).

”Hvis du har hjerte for din nation, opfordrer jeg dig til at deltage i denne verdensomspændende indsats og bede
for gudfrygtige ledere i din nations hovedstad.”
Jane Hansen Hoyt, formand/CEO

Hvad med
Operation 222?
Operation 222, som indledtes i 2003, indgår
som en strategisk del af bøn for hovedstæder.
Sigtet var at bede for Aglows tilstedeværelse i
alle 222 nationer i verden. På det tidspunkt var
Aglow repræsenteret i 155 nationer. I dag er
antallet næsten 170.
Bøn for hovedstæder fokuserer vores opmærksomhed på denne verdens regeringsledere og
proklamerer Guds autoritet over dem, der har
autoritet over os.

