Global Prayer Call 2015 (GPC)

6+6+3 retningslinjer for bøn
for Israel, vores nation og kirken i vores nation

“Skarer på skarer
i opgørets dal…” (Joel 3,19)
“…., og han (Jesus) skal skille
dem fra hverandre, ligesom hyrden skiller
fårene fra bukkene ….” (Matt. 25, 31-33)

Initiativet til Globalt Bønne Opråb er taget af 3 globalt aktive Europæiske tjenester
EUROPEAN
COALITION
FOR ISRAEL

Tak Gud for Israel!
Det er altid godt at begynde vore bønner, og
vores forbøn, med taksigelse – og når det gælder Israel, er der meget at takke Gud for. I Rom.
kap.11:17-18 tales der om Israel, henholdsvis
om Israel ’s Gud, som oliventræets rod, hvorpå
vi som hedningekristne er indpodet. I Rom. kap.
9:4-5 forklares tydeligere, hvad den rod er, gennem de åbenbaringer og forløsende handlinger
fra Gud, givet specifikt til det jødiske folk og Israel. Dette er nu også blevet vores rod, vores
fundament og vores anker, som Jesu Kristi Kirke,
gennem tiderne, i enhver nation: “... De er jo israelitter, dem tilhører barnekårene og herligheden
og pagterne og lovgivningen og tempeltjenesten
og forjættelserne, dem tilhører fædrene, og fra dem
stammer ifølge sin kødelige herkomst Kristus, som
er over alle ting, Gud højlovet I evighed Amen”.
I tillæg til “nådegaver og kaldelse” (’Romerne
11:29) til det Jødiske folk, som vi er blevet “indpodet” på, har verden og Kirken modtaget
endnu flere velsignelser fra det Jødiske folk.
Størstedelen af Bibelen (Det Gamle og Det Nye
testamente) blev skrevet af jødiske forfattere.
Konceptet med en syv-dages uge, med én hviledag, kommer fra det jødiske folk. De ti bud. De
tolv apostle. Den tidlige kirke i Israel. Alt jødisk
– udelukkende jødisk! Vores fundament! Vores
rødder! Hvilken arv! Hvilket væld af åbenbaring
og åndelig berigelse, som vi, den globale Jesu
Kristi Kirke, kan være meget taknemmelige for!

UGE 3: 8.-14. FEBRUAR
Bed for kirken om at blive en kilde til dyb
trøst for det Jødiske folk
Det er ud af denne taknemmelighed og ud af
denne ydmyge medfølelse, at vi kan bede for det
tredje punkt: At den globale Jesu kirke må blive
en rigelig kilde til trøst for det jødiske folk i hele
verden, og for Israels folk i særdeleshed. Bibelen
giver kristne en meget kraftig kaldelse og mandat til at gøre lige netop det:
”Trøst, ja trøst mit folk, så siger eders Gud. Tal
Jerusalem kærligt til og råb kun til det, at nu er
dets strid til ende, dets skyld betalt, tvefold straf
har det fået af Herrens hånd for alle sine synder”.
(Esajas‘ 40: 1-2). Her taler Guds ånd til et folk, som
tydeligvis ikke er det Jødiske folk. Han kalder på
et folk, der skal trøste det jødiske folk, et folk, der
skal tale Guds kærlighed og opmuntring ind i
deres sjæle, som skulle tale Guds gunst til dem
– og især til dem, der bor i Jerusalem. Dette er
et ord til Kirken, for vores tid. Den tid, hvor jøder
fra hele verden igen bliver indsamlet af Gud til
deres gamle hjemland. Den tid, hvor Jerusalem
bliver genoprettet som den jødiske hovedstad i
det jødiske Israel. Efter tragedien med Holocaust
for blot 70 år siden, er ”Trøst, ja trøst mit folk ...”
blevet et ord til igangsættelse for millioner af
kristne og hundredvis af kristne tjenester i hele
verden. Det var hjørnestenen i ”Kristne for Israel”
og dets grundlæggere. Det er fortsat vores hjørnesten til denne dag. Lad os bede for, at den globale Jesu Kirke vil blive berørt og forvandlet af
Jesu kærlighed til sit eget folk som udtrykt i disse
ord: “Trøst, ja trøst mit folk…”.

UGE 2: 1.-7. FEBRUAR
Bed for ydmyghed i Kirken I forhold til det Jødiske folk
Rom. Kap. 11 indeholder de dybeste sandheder og indsigter i hele Det Nye Testamente om
jødisk-kristne relationer. Paulus taler om forholdet mellem den jødiske ”rest” (v 5), og det
jødiske ”hele Israel” (vers 26). Han taler om den globale Kirkes rolle at være et eksempel på
Guds barmhjertighed og kærlighed til det jødiske folk. Han taler om først at bringe ”Hedningernes fylde” (vers 25) ind i Guds rige, før hele Israel skal blive frelst. Og han taler om
faren for Kirken at blive arrogant mod den del af det jødiske folk, som ikke er kommet til tro
på Kristus: “... så skal du ikke derfor være hovmodig over for grenene; men hvis du er hovmodig,
så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Nu vil du vel sige: ”Der
blev brudt grene af, for at jeg kunne blive indpodet”. Vel, de blev brudt af på grund af deres vantro, og du har din plads på grund af din tro; vær ikke overmodig, men frygt! Thi når Gud ikke har
skånet de naturlige grene, så vil han heller ikke skåne dig.” Rom.kap.11:18-21.
Det er formentlig den største tragedie i Kirkens historie, at Jesu Kristi Kirke, især i Europa, i
århundreder ikke overholdt denne advarsel af apostlen Paulus. Den almindelige lære var,
at Gud for altid havde forkastet det jødiske folk – taget sin kærlighed og kaldelse fra dem,
fordi de havde forkastet Kristus og evangeliet. Derfor har Kirken, på forskellige tidspunkter i historien, rejst sig i arrogant stolthed mod det jødiske folk. De blev grusomt forfulgt,
og hundreder af tusinder blev dræbt, især i Middelalderen. Uden disse massive udtryk for
kristen antisemitisme i Kirkens historie, kunne 2. Verdenskrigs Holocaust i Europa, som kostede 6 millioner jøder livet, ikke være sket.
For Gud er dette til stor bekymring. Kirken vil ikke, ja kan ikke, være den smukke Kristi
brud, som afventer hendes brudgom, Jesu tilbagekomst, medmindre hun har omvendt
sig, vendte sig fra sine veje, og vendt sig fra den ånd af bebrejdende arrogance mod det
jødiske folk til en ånd af taknemmelighed, ydmyghed og kærlighed til dem. Må Gud give
os nåde til at bede for, at netop dette kan ske, og må Han åbne vore egne hjerter til at
modtage den ånd af kærlighed, ved hans store nåde. Rom.kap.11: 30ff.

UGE 4: 15.-21. FEBRUAR
Bed for genoprettelsen af Israel
Som Herrens ånd drager det jødiske folk hjem til Israel, fra alle fire verdenshjørner, er
det vores privilegium og vores glæde som kristne at bede for denne historiske bevægelse og – hvor Herren tillader os – også at deltage i den. ”Kristne for Israel” hjælper
jøder at emigrere til Israel og ser det som en af sine højeste prioriteter. Det er vores
glæde at kunne arbejde sammen med andre kristne tjenester, såsom Ebenezer Operation Exodus International og andre, om at bistå processen. Bed for dette store arbejde
ifølge Herrens ord:
“Jeg bygger dig atter, du skal bygges, Israels jomfru, igen skal du smykkes med håndpauke,
gå med i de legendes dans. Vin skal du atter plante på Samarias bjerge, plante skal du og
høste. Thi en dag skal vogterne råbe på Efraims bjerge: ”Kom, lad os drage til Zion, til Herren
vor Gud!” ”Se, jeg bringer dem hid fra nordens land, samler dem fra jordens afkroge; iblandt
dem er blinde og lamme, frugtsommelige sammen med fødende, i en stor forsamling vender de hjem”. (Jeremias’ 31:4-6, 8).

UGE 5: 22.-28. FEBRUAR
Bed for Jerusalems fred og Herlighed
I Salme 122:6 opfordres vi til at bede om fred for Guds hellige by, “Den store Konges by” –
for Jerusalem:
“Bed om Jerusalems fred! Ro finde de, der elsker dig”. (Salme 122:6).
Samtidig fortæller Bibelen os, at varig og stabil fred kun kommer, når ”Fredsfyrsten” er
vendt tilbage til sin egen by. Da vil Jerusalem komme ind i fylden af alle de løfter, Gud har
givet den – ind i sin fulde herlighed. Men for at det kan ske, er millioner af vægtere kaldet
til at ”minde” Gud om disse bibelske løfter i form af forbøn:
“For Zions skyld vil jeg ej tie, for Jerusalems skyld ej hvile, før dets ret rinder op som lys, som en
luende fakkel dets frelse. Din ret skal folkene skue og alle konger din ære. Et nyt navn giver man
dig, som Herrens mund skal nævne”.... ”Jeg sætter vægtere på dine mure, Jerusalem; ingen sinde
dag eller nat skal de tie. I, som minder Herren, und jer ej ro og lad ham ikke I ro, før han bygger
Jerusalem, før han får gjort Jerusalem til pris på Jorden.” (Esajas’ 62:1-2+6-7)
Jerusalem vil blive det centrale fokus i ende-tidens konflikter, før Herren selv vender tilbage til Oliebjerget, øst for den gamle by i Jerusalem, som forudsagt:
“På hin dag står hans fødder på Oliebjerget østen for Jerusalem, og Oliebjerget skal revne midt
over, fra øst til vest, og danne en vældig dal, idet bjergets ene halvdel viger mod nord, den anden mod syd. …” (Zakarias’ 14:4a)
Derfor fortjener Jerusalem virkelig det højeste niveau af vores opmærksomhed i bøn og
forbøn.

UGE 6: 1.-7. MARTS
Bed for frelse af “hele Israel”
Abrahams kaldelse (1. Mos. 12:1-3) var begyndelsen på Guds frelses-historie for og gennem det jødiske folk. Efter opfyldelsen af den “Store Missionsbefaling” vil frelsen af ”hele
Israel” være højdepunktet af denne æra for menneskeheden.
“Jeg vil nemlig ikke, at I skal være uvidende om denne hemmelighed, brødre! (for at I ikke skal
være kloge i egne tanker): at der er kommet forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne
fuldtalligt er gået ind; og så skal hele Israel frelses, som det står skrevet: ”Befrieren skal komme
fra Zion, han skal fjerne ugudeligheder fra Jakob, og når jeg borttager deres synder, da er dette
min pagt med dem.” Rom.kap.11:25-27.
Det er forbløffende og afslørende at erkende, at opfyldelsen af Jesu kald til at forkynde
”Evangeliet om Riget” til hele jorden (Mattæus 24:14) er sammenflettet med Paulus’ åbenbaring her. Efter at det fulde antal af hedningerne er kommet ind, vil det jødiske folk blive
frelst på nationalt plan, ligesom profeterne fra gammel tid forudsagde, som dem, Paulus
nævner i Rom.kap.11:26-27.
I Zakarias’ læser vi: “Og så udgyder jeg over Davids hus og Jerusalems indbyggere nådens og
bønnens Ånd, så de ser hen til ham, de har gennem-stunget, og sørger over ham, som man
sørger over en enbåren søn, og holder klage over ham, som man holder klage over den førstefødte.” (Zakarias’ 12:10).
Midt i ende-tidens kamp om Jerusalem, vil Helligånden blive udgydt over Israel. Helligånden vil komme som en bønnens ånd. Hele Israel vil indse, at kun Gud kan hjælpe dem. Kun
Guds nåde kan redde dem – fysisk og åndeligt. Og i det øjeblik vil ”sløret” blive løftet fra
dem – og de vil ”se” den korsfæstede. Deres hjerter vil blive gennemboret – som hjerterne
hos Josefs brødre blev gennemboret, da de pludselig indså, at Josef ikke var en fremmed
despot, men deres bror, deres eget kød og blod. (1. Mosebog 45). Ligesom hjerterne hos
de tre tusinde på Pinsedagen blev gennemboret, da de pludselig indså, at manden, som
deres ledere overgav til romerne for at blive korsfæstet, faktisk var den Messias, deres profeter havde forudsagt (ApG 2:37). ”Hele Israel” vil således blive vendt af Guds åbenbaring
til omvendelse, til bøn og til påkaldelse (Zakarias 12:10). Efter dette vil det ikke tage Jesus
længe at vende tilbage og sætte sine fødder igen på Oliebjerget (Zakarias’ 14: 4). Lad os
også bede for ”første frugterne” i denne vækkelse, de messianske troende i Israel.
Sammenfattende kan vi se: At bede for opfyldelsen af den ”Store Missionsbefaling”, for
frelsen af ”Hele Israel” og for Herrens genkomst er dybt sammenvævet og i fuldstændig
enighed med Guds vilje, som åbenbaret i Bibelen. Tilsammen udtrykker de Guds forløsende plan og hensigt for vores tid og generation. ”Amen. Kom, Herre Jesus!” (Johannes’
Åbenbaring 22:20b)

UGE 8: 15.-21. MARTS
Bed for ydmyghed, lydighed og Gudsfrygt i vores nation: Stå imod Babylons
Ånd i og over vores nation!
Ud fra 1. Mosebog 11 og Esajas’ 14 forstår vi, at Babylons ånd er en ånd af oprør, stolthed og uafhængighed (1.Mos.11: 4, Esajas’ 14: 13-14). Når folk og nationer opdager
kraften i enhed, fristes de til at finde en forkert slags stolthed i denne kraft – og de
begynder at stole på deres egen styrke. Dengang Adam og Eva i begyndelsen blev
fristet som individer – ser vi i 1. Mos. 11 den samme form for fristelse begynde at indtage den kollektive bevidsthed: De ønsker at blive som Gud! De ønsker at tage deres
skæbne i deres egne hænder, uafhængige af Gud, beslutte for sig selv, hvad der er
godt, og hvad der er ondt, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. De bevæger sig
væk fra Gudsfrygt. De bevæger sig væk fra ydmyghed og en følelse af afhængighed
af nåde, barmhjertighed og Guds velsignelse.
Når vi står imod Babylons Ånd, engagerer vi os i åndelig krigsførelse. Vær derfor omhyggelig med at tage Guds fulde rustning på, som beskrevet i Efes. 6: 10-18.
Når vi ser eksempler på oprør, stolthed og arrogance i vores nation: Bed om Guds
nåde over vores nation. Bed om, at han vil bruge sin menighed som en nutidig Jonas
til at prædike, at Herren ved hans nåde gennem Helligånden skaber rum for omvendelse i hjerterne hos lederne og i hjerterne hos folket. At de må omvende sig, som
befolkningen i Nineve omvendte sig: Fra den højeste til den laveste og fra det laveste
til det højeste (Jonas 3: 5). Bed om, at de må sættes fri af enhver ånd af stolthed, oprør
og uafhængighed, der adskiller dem fra Gud. Bed også for Kirken i vores nation, at
den ikke har del i den gudløse ånd i og over vores nation, men vandrer for Gud i Herrens Ånd: En ånd af ydmyghed, af Gudsfrygt og i taknemmelighed for Guds nåde og
barmhjertighed, som den afhænger af.
BØN: Kære himmelske Fader, vi kommer frem for din nådes trone i din elskede Søns,
vor Frelsers, Jesu, Messias’ navn for at proklamere hans herredømme over den åndelige Babylons fæstning i vores nation, Danmark. For der står skrevet: “Og da han i
fremtræden fandtes som et menneske, ydmygede han sig selv og blev lydig til døden, ja
døden på et kors. Derfor har også Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle
navne, for at i Jesu navn, hvert knæ skal bøje sig i Himmel og på jord og under jorden, og
hver tunge skal bekende til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre.” (Filipperne 2:7b-11)

UGE 7: 8.-14. MARTS
Bed om åbenbaring af, at Gud elsker vores nation!
Gud elsker vores nation! Gør du? Nogle af os kæmper for at
finde en positiv grundholdning over for vores egen nation.
Som forbedere har vi dog ikke noget valg. Vi er nødt til at søge
Guds kærlige og forløsende hjerte over for vort eget folk. Vi
kan ikke bede ud af Guds kærlighed, hvis vi har en kritisk,
dømmende ånd, men som præster, skulle vi. I 1 Peter 2: 5 læser vi: “og lad jer selv som levende stene opbygge til et åndeligt
hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som ved
Jesus Kristus er velbehagelige for Gud.”
Vi bør være som Abraham, der stod foran Gud i forbøn for Sodoma og Gomorra (1. Mos.18: 22-33). Vi skal ikke være som
Jonas, der løb væk fra sin opgave at forkynde omvendelse for
Nineve – bange for, at Gud ville forbarme sig over hovedstaden til Israels største fjende på daværende tidspunkt (Jonas’
1:1-3, 4:1-2).
Vi bør være opmærksomme på, at Gud oprejste nationerne
fra Noahs efterkommere (1. Mos.10) under regnbuens pagt,
den pagt, Gud gjorde med Noah på vegne af hele menneskeheden! Dette var en pagt af nåde og barmhjertighed. Her
blev de grundlæggende naturlove etableret til velsignelse og
gavn for mennesker (1.Mos. 8: 21-9: 17). Ligesom Gud elsker
ethvert individ, elsker han også ethvert kollektivt udtryk for
menneskeheden – hver tunge, folk, gruppe og nation! Ligesom mænd og kvinder er skabt i Guds billede individuelt, således er folk og nationer en afspejling af Gud på en kollektiv
måde. Han elsker ikke folkenes synd – eller synd hos det enkelte menneske – men han elsker dem, som han skabte dem –
og han ønsker at forløse dem. Han ønsker endog at helbrede
dem ved afslutningen, som vi læser i Åbenbaringsbogen 22:2:
“På begge sider af floden vokser livets træ, som bærer frugt tolv
gange; hver måned giver det sin frugt; og bladene fra træet er til
lægedom for folkene.”
Derfor: Bed for vores nation ud fra Guds kærlighed. Bed for
vores nation at omvende sig fra, hvad end der mishager Gud,
for at Guds frelsende kraft og forløsende formål må bryde
igennem til vores folk og vores nation. Bed for vores nation
til at forblive – og til at blive endnu mere – en velsignelse for
Israel. (1.Mos.12: 3)

UGE 9: 22.-28. MARTS
Bed for vores nation at velsigne Israel: Den nation som velsigner Israel, vil blive velsignet!
Det vigtigste bevis for et folk og en nation i Herrens øjne er
dens vilje til taknemmeligt at acceptere det udvalgte folk, det
jødiske folk, som en gave fra Gud, dvs. som en velsignelse for
menneskeheden. (1. Mosebog 12: 1-3). Israel er ikke perfekt.
Bibelen er meget klar om dette. Men i Rom.11: 28-29 fortæller
Bibelen os, at Guds valg af Israel ikke er baseret på deres storhed eller på deres gode gerninger. Den er baseret på Guds pagt
med fædrene. Og Gud har aldrig fortrudt eller tilbagekaldt sine
”gaver og kald” fra det jødiske folk og Israel (Rom.11:29). Jesus
selv bekræftede, at alle løfterne til Israels børn stadig er gyldige
og aktive – til velsignelse for nationerne (Rom. 15: 8-9).
Der er mange måder, hvorpå en nation og dens ledere kan velsigne Israel: De kan velsigne Israel ved at vise respekt. De kan velsigne Israel ved at vise taknemmelighed for opfyldelsen af Israels bestemmelse, samfundsmæssigt og til civilisationen. De kan
velsigne Israel gennem konstruktive diplomatiske forbindelser.
De kan velsigne Israel ved handel og forretningsforbindelser. De
kan velsigne Israel ved kulturel udveksling, udveksling af studerende, fremme af turisme og på mange andre, meget praktiske
måder. De kan velsigne Israel ved at bede om deres råd med
hensyn til udvikling, sikkerhed og forretningsforbindelser – for
blot at nævne nogle få eksempler. De kan velsigne Israel ved at
vise forståelse for de farer, og kompleksiteten, Israel står over for
i konflikten i Mellemøsten, og ved at forsøge virkelig at foretage
en rimelig vurdering af konflikten. Bed for vores nation til fortsat, og i stigende grad, at være en velsignelse for Israel!

UGE 7-12: BEDE FOR VORES NATION OG FOR VORES REGERING

UGE 1-6: BØN FOR ISRAEL

UGE 1: 27.-31. JANUAR

UGE 10: 29. MARTS – 4. APRIL

UGE 13-15: BED FOR KIRKEN MED HENSYN TIL DIN NATION OG ISRAEL

Bed om Guds nåde over vores nation: 3 kriterier for
dom – må vores nation bevæge sig væk fra dem!
I Bibelen læser vi, at de nationer, som ikke vil tjene
Israel vil blive tilintetgjort (Esajas‘ 60:12). I Joel læser vi om tre kriterier for dom. (Joel 3: 1-3)
1. Spredningen af folket (og forhindring af folkets
tilbagevenden)
2. Deling af landet Israel, det Hellige Land (og Jerusalem)
3. Manglende respekt for jødiske liv ved at behandle dem let og billigt. En, eller alle disse kriterier,
inviterer Guds dom over en nation, medmindre
den omvender sig og vender sig bort fra dem.
Hvis vores nation har syndet mod det jødiske folk
med hensyn til en eller alle af disse kriterier, må der
ske omvendelse på et nationalt relevant niveau for
Guds gunst at vende tilbage til nationen. Dette er
noget kristne i Tyskland har taget ganske alvorligt
i de seneste årtier. Og vi stoler på, at den fredelige
genforening af Tyskland var et tegn på Herrens
opmuntring. Han anerkender vores brudte hjerte
over Holocaust. Og han opfordrer os til at fortsætte
med at vandre i frugterne af den omvendelse.
I den nuværende situation, især i forbindelse med
internationale organer som FN, EU, konferencerne
af Afrikanske eller Asiatiske nationer eller lignende,
kræver det mod at svømme imod strømmen af
anti-Israelisme. Bed for vores ledere at de må finde
det mod. Og bed for Kirken i vores nation, at den
må opmuntre og støtte vores regering i den retning. Bed om, at vores nation ikke vil blive tilintetgjort ved Jesu genkomst (se Zakarias 12: 9 og 14:
3-4 samt Joel 3: 14-17)

WEEK 13: 19.-25. APRIL
Bøn for Kirken at være “lys og salt” i din
nation
I Matthæus 5: 13-16, forklarer Jesus for os,
sine disciple, mandatet at være ”salt og lys”
i vore omgivelser, vores folk, vores nation:
“I er jordens salt ... I er verdens lys ... Således
skal jeres lys skinne for menneskene, for at
de må se jeres gode gerninger og priser jeres
Fader, som er i Himlen.”
Dette omfatter vores ansvar at fungere
som salt og lys indenfor vores nation med
hensyn til et velsignet forhold mellem vores nation og Israel. Som Kirke er vi vores
nations ”samvittighed”. Vi burde være et
eksempel for vores nation. Det er derfor,
at Paulus advarer Jesu Kirke imod enhver
form for arrogance over det jødiske folk
(Rom. 11: 17-20) “... ikke være hovmodig
over for grenene; men hvis du er hovmodig,
så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig …. vær ikke
overmodig, men frygt.”
Som Kirke skulle vi ikke falde i den samme
fælde, hvori nationerne er faldet – bedraget fra Babylons Ånd, den ånd af stolthed
og arrogance. Vi burde være et eksempel
for vores nationer, om hvad det betyder
at være en velsignelse for det jødiske folk
og Israel. Så bed for Jesu Kirke som helhed
i vores nation, at hun må bede for Israel,
trøste Israel, velsigne Israel, besøge Israel,
samarbejde med Israel – og ved at gøre
det, være et godt eksempel, og åbne døre
for vores nation, til at følge efter!

UGE 11: 5.-11. APRIL
Fåre nation eller bukke nation? – Trøste og
tjene “den mindste af Jesu brødre”!
I Det Nye Testamente taler Jesus selv om dommen over nationerne i forbindelse med hans
ende-tids undervisning (Matt 25: 31ff). Hvis du
forbinder denne Ny-Testamentlige lignelse (eller
profeti) med Det Gamle Testamentes undervisning om Israel, nationerne og dommen over nationerne, begyndende med 1. Mosebog 12: 3, kan
du se, at ”den mindste af Jesu brødre” er det jødiske folk (Matt 25: 25-40). Det jødiske folk er den
folkegruppe, der har lidt mere end nogen anden
folkegruppe i hele menneskehedens historie. Holocaust var virkelig det endelige klimaks i historien om deres lidelser, begyndende med slaveri i
Egypten på Moses’ tid, for 3.500 år siden. Når nationerne oplevede det jødiske folk lide, hvad gjorde de da? Hvad gør folk, og nationer i dag, når de
ser det jødiske folk og Israel lide under angreb fra
deres fjender? Det er det spørgsmål, som Jesus vil
stille, når nationerne samles foran ham ved hans
tilbagekomst.
Kære forbedere: Hvis du ved om tidspunkter i
vort folks historie, hvor jøder har lidt, og vore
ledere, og de fleste i vort folk var ligeglade med
deres lidelser – så bekend dette for Herren og bed
om tilgivelse i samme ånd som Daniel (Daniel 9:
3-5). Hvis du ser jøder i vores nation lide i dag, da
råb til Gud, at han vil gribe ind på deres vegne –
og vis Kirken, og lederne i vores nation, at de har
et ansvar for det jødiske folk og Israel. Så meget
som du kan – vær ved Guds nåde et eksempel for
vore kristne brødre og vores folk og, som hos Esajas’ 40: 1: ”Trøst, ja trøst mit folk ...”

UGE 12: 12.-18. APRIL
Bed for vores regering om at
have Gudsfrygt med hensyn til
Israel
I 1.Tim. 2:1-2 formanes vi til at
bede for vore ledere og vores regering – for dem med autoritet.
“Allerførst formaner jeg da til at
frembære bøn, påkaldelse, forbøn
og tak for alle mennesker, for konger og alle I høje stillinger, så vi må
leve et roligt og stille liv, gudfrygtigt
og sømmeligt I alle måder.”
I Jeremias’ 31:10 – vi, som er blevet
bragt ud af nationerne – det betyder os som kristne! – er kaldet til at
tale til nationerne (herunder deres
ledere) og gøre dem opmærksom
på, at Israels Gud, Jesu Kristi Fader,
står bag indsamlingen af det jødiske folk i ende-tiden. Og vi bør advare dem til ikke at gå imod Guds
værk! I Salme 2 advares nationerne
og deres ledere om ikke at gøre
oprør mod Gud og hans planer for
Israel – ellers vil Messias dømme
dem (Salme 2:12). Nationerne og
deres ledere bliver instrueret om
at forblive i frygt for Herren med
hensyn til Guds gunst mod Zion.
Derfor: Lad os bede for vores regering om at have Gudsfrygt med
hensyn til Israel!!!

UGE 14: 26. APR – 2. MAJ
Bed for Kirken: At tage sit præstelige ansvar for Kirken og nationen
Nogle af os og nogle af vores kirker, netværk og bevægelser har et særligt kald og salvelse til bøn
og forbøn. Hvad Israel angår, vil vi se os selv som ”vægtere på muren i Jerusalem« (Esajas’ 62: 6-7).
Hvad angår vores nation, og lederne af vores nation, har vi ansvaret at bede for ”magthaverne” af
hensyn til velstanden i vores nation (1 Tim 2: 1-2). Du opfordres til at behandle begge lige seriøst:
Bøn for Israel, og bøn for vores nation med hensyn til Israel, på grundlag af 1. Mos. 12: 3: “Jeg vil
velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig; i dig skal alle jordens slægter velsignes.”
I Europa, for 70 år siden og inden da, manglede denne form for bøn desværre. Bøn manglede for
det jødiske folk og for regeringerne i Europa. I dag er truslen mod Israel, hadet mod Israel, det
onde og de militære styrker mod Israel, meget lig dem mod det jødiske folk 70 eller flere år siden.
Det er en anden ideologi, en anden kappe – men det samme indhold, samme had, den samme
fanatisme. Men nu er det ikke et europæisk fænomen – det er blevet globalt. 70 år og mere siden,
sov størstedelen af Kirken, inklusive den bedende kirke. Bed om at det samme ikke sker igen i dag.
Tværtimod: Bed om, at den bedende Kirke vågner op, for hele Kirken at vågne op, til at være ”salt
og lys”, et folk af præster og profeter.

UGE 15: 3.-10. MAJ
Bed for en velsignet relation mellem Israel og vores nation – med Kirken som den central part
Herren ønsker at gøre følgende, inden hans tilbagekomst: Han ønsker at hjælpe så mange nationer
som muligt, som hans tilbagekomst nærmer sig og som afgørelsens dal (Joel 3: 14-17) nærmer sig,
for at ende som en får-nation i dommen og ikke som en buk-nation (Matt 25.31ff). Hvis vi har en
bibelsk forståelse af Kirkens kaldelse, og af bønnens og forbønnens kraft, kan vi se, at et stort ansvar
med hensyn til den endelige skæbne for nationerne, som er forbundet med deres forhold til det
jødiske folk og Israel, ligger hos den bedende Kirke. 1. Mosebog 12: 3 er grundlaget for vore bønner: “Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig; I dig skal alle jordens
slægter velsignes!”
Derfor: Bed for Israel i en ånd af ydmyghed, taknemmelighed og medfølelse. Bed for vores nation til
at blive og at være en velsignelse for Israel og det jødiske folk. Og bed for Kirken at være et centralt
led, åndeligt og praktisk, i forholdet mellem vores nation og Israel.

