EAGLES' WINGS - BØNNE EMNER FOR JERUSALEM FRED & ISRAEL
(Forslag til indflydelsesområde: Økonomi, Forskning & Teknologi)
1. Bed om genoprettelse
Vi tilbeder Gud, som ”gør alting nyt” (Åb 21,5)...genoprettelsens Gud. Når Gud genopretter noget,
bliver det altid øget, mangedoblet eller forbedret, så den senere tilstand er betydeligt bedre end
oprindelige. (Se Joel 2,21-26) Som salmisten skriver, Gud gør mere end at genoprette sjæle. Guds
pagt med landet og med folket er evig. Gud lover, at ”Engang vil Israel slå rod og blomstre og fylde
verden med frugt.” (Es 27,6)
Vi priser Gud for de mange israelske opfindelser, der bringer 'genoprettelse' til mennesker og steder
som: 'ReWalk', et israelsk-udviklet ydre 'skelet', der sætter mennesker, der er lammede i
underkroppen på grund af en rygmarvsskade, i stand til at stå og gå, også op ad trapper (godkendt
af Food and Drug Administration, som hører under USAs sundhedsministerium); og 'Tipa', der
betyder 'Dråbe', et israelsk-udviklet drypvandingsanlæg, som er baseret på langsom drypvanding,
og som har gjort det muligt for 700 landmandsfamilier i Senegal at høste tre gange om året i stedet
for én, selv på ufrugtbar jord. Israel har ført an i den opfindelse og udviklet talløse medicinske,
landbrugsmæssige og miljøforbedrende anordninger og fremgangsmåder, der får skønhed ud af
aske og liv ud af ting, der så døde ud.
Jer 30,17 - ”Jeg heler dine sår, læger dig efter de slag, du fik, siger Herren. For man kaldte
dig den forstødte, det er Zion, som ingen søgte til.” (Aut.)
Es 61,4 - ”De hjemvendte skal bygge på ældgamle ruiner og genopbygge de
fortidsbyer, der har ligget forladt i mange generationer.” (Hverd.)

ødelagte

Andre vers: Am 9,11; Sl 126; Sl 147,2-3; Es 35,1; Es 41,18-20; Jer 30,18; Jer 31,12; Ez
34,25-30.
(Forslag til indflydelsesområde: Uddannelse, Kirken)
2. Bed om, at Gud vil oprejse kristne 'vægtere' til at bede om, at Hans fred og Hans hensigter
må blive tydelige i dette åndeligt strategiske land
Guds mandat til os til at bede for Israel:
Selv om det jødiske folk og nationen Israel desperat ønsker fred, er freden historisk gået uden om
denne lille nation og dette særlige folk. Har du nogensinde tænkt på, om det ville være tilfældet,
hvis kirken havde opfyldt sit bibelske mandat til bøn for Israels fred og beskyttelse? Det er ikke for
sent at begynde nu.
Bed for de nuværende bønnehuse, at de må få mere hjerte for Israel og Guds hensigter med det land
og dets indbyggere. Bed også om, et Gud vil oprejse, øge og opflamme kristne 'vægtere' i hver
nation, især i lyset af den øgede globale antisemitisme på grund af Operation Beskyttende Skjold.
Bed Salme 91 for beskyttelse for dem, der står i bøn for Israel, især vægtere, der bor i lande, der
regeres under Koraninspirerede eller antidemokratiske love (f.eks. Kommunisme, Totalitarisme,
Sharia og lignende). Der behøves informeret strategisk forbøn for 'en tid som denne' samt åndelig
dækning mod påvirkningen fra enhver åndelig hævn fra fjenden for forbøn for Israel. Bønneledere
og bønnehuse behøver også bønnedækning, lederskabstræning og andre resurser for at lykkes. Må
Gud styrke Sin fuldkomne enhed blandt bønnehusene og deres forbøn for at frembringe enhed
mellem jøder, arabere og andre etniciteter som beskrevet i Bibelen som 'Ét nyt menneske'. (Ef 2,15)
Bed også for de programmer, der uddanner og udruster kristne i alle aldre til at stå sammen med og
bede for Israel. Nogle af disse er: Eagles' Wings Watchmen on the Wall Curriculum og Israel
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Experience Program samt forskellige initiativer fra Bridges for Peace, den Kristne Ambassade og
Christians United for Israel. Hvis mennesker nogensinde har haft behov for at blive undervist om
Israel med fakta og sandhed, så er det i dag!
Es 62,6 - ”Jerusalem, på dine mure stiller jeg vægtere; aldrig skal de tie, hverken
dag
eller nat.” (Aut.)
5 Mos 31,6 - ”Vær modige og uden frygt. I skal ikke være bange for dem, for
Herren,
jeres Gud, vil gå med jer, Han vil ikke svigte jer eller forlade jer.” (Hverd.)
Jer 32,18b-19 - ”...Den store og vældige Gud, Hærskarers Herre er hans navn! Stor er Din
plan og mægtig Din gerning! Du holder et vågent øje med alle
menneskers færd, og Du
giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger.”(Aut.)
Ef 2,15 - ”Han satte loven med dens bestemmelser ud af kraft for i Sig at skabe ét
nyt
menneske af de to og således stifte fred.” (Aut.)
Andre vers: 1 Mos 12,3; 4 Mos 24,5; 9; 2 Sam 22,2-3; Sl 23,4; Sl 32,10; Sl 33,20-22; Sl 55,23; Sl
91,2-5; Sl 102,12-13; Sl 145,17-20; Es 40,1-5; Es 21,6; Es 52,8, Es 59,16; Es 62,7; Ef 2,15.
(Forslag til indflydelsesområde: Kirken, Regering)
3. Bed om fred og beskyttelse
Gennem historien er det jødiske folk blevet spredt blandt nationerne og har levet under hård
chikane, forfølgelse og truende udslettelse. Selv ved det Jødiske Hjemlands fødsel i 1948 blev den
nye nation, Israel, mødt med krig. Det jødiske folk kæmper stadig for overlevelse, idet Israel er
omgivet af både udenlandske og indenlandske fjender. Israels ønske og håb om fred er lige så
konstant som dets fjenders ønske om dets død og ødelæggelse. Israel har behov for fortsat bøn for
englehære, der lejrer sig omkring landet. (Se Sl 83)
Nu, efter det 'Arabiske Forår' styrtede mange arabiske diktatorer, er der anarki i nationerne
omkring Israel, så islamiske terrorgrupper som det Muslimske Broderskab – der er opsat på at
ødelægge Israel – overtager regeringens magtposition gennem vold eller valg. Nye, islamiske
ledere, der er ivrige efter i sidste ende at etablere Sharialoven i deres lande, afbryder nu
handelsmæssigt og militært samarbejde med Israel og stiller spørgsmål ved deres eksisterende
fredstraktater med Israel. (Eksempel: Tyrkiets og Egyptens Fredstraktat af 1979). I marts 2014 blev
det angivet, at Hizbollah – Irans stedfortræder – havde omkring 65.000 raketter, der pegede mod
Israels nordgrænse mod Libanon. Der bliver ved med at være angreb mod alle israelske borgere
fra Hamas i Gaza. Efter kidnapningen af og mordet på tre israelske teenagere midt i juni 2014 og et
'hævndrab' på en palæstinensisk teenager, indledte Israels forsvar Operation Brors Vogter, en
eftersøgning efter de tre teenagere, og Hamas eskalerede sine raketangreb på Israel fra Gaza og
nåede med dem længere ind i Israel end nogensinde før. For at forsvare civilbefolkningen indledte
Israel Operation Beskyttende Skjold 8. juli. Fra begyndelsen af dette fremstød til midten af august
blev der affyret over 3500 raketter mod Israel fra Gaza, og de nåede så langt mod nord som
Haifa, Tel Aviv og Jerusalem og bragte over 75 % af Israels jødiske, arabiske, kristne og drusiske
borgere i fare. Mens dette skrives, har forhandlinger ikke ført til en våbenhvile. Den syriske
borgerkrig bliver også ved med at true Israels nordgrænse, og Jordans premierminister sagde, at
forholdet mellem hans land og Israel er ”på alle tiders lavpunkt.” I mellemtiden kommer
terroristgruppen ISIS tættere på ved at invadere Nordlibanon, og Iran bliver ved med at stræbe efter
atomvåben for at kunne gøre alvor af sin langvarige trussel om ”at slette Israel fra landkortet.”
Israel har også brug for Herrens beskyttelse mod dem, der vil søge at fremprovokere en
konfrontation med 'humanitære skibe' i et forsøg på at bryde embargoen mod Hamas. De
Palæstinensiske Lærdes Forening i Eksil holdt et pressemøde i det terror-tilknyttede Humanitarian
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Relief Foundations (IHH) hovedkvarter 21. juli 2014. Sidstnævnte er bedst kendt for sin rolle i den
voldelige Mavi Marmara episode, hvor IHH sendte et skib for at bryde den israelske våbenblokade
mod Gaza. På deres hjemmeside citeres IHH's præsident, Bulent Yildirim for at sige, at de arbejder
på et projekt med at sende skibet – Mavi Marmara – til Gaza igen. ”Hvis ikke denne krig slutter, vil
vi samle alle på havnen og tage af sted igen.” Indtil nu har forsøg af den slags på at bryde Israels
blokade af Gazastriben og male Israel som en krænker af menneskerettighederne ikke været så
vellykkede som planlagt. Alligevel har dårligt informerede aktivister sat gang i en begyndende
tendens, der kan resultere i fremtidig vold og yderligere dæmonisering af Israel. I juni 2015 blev en
tredje flotille afsendt mod Gaza og opsnappet af Israel uden nogen episode. Som en reaktion på
denne flotille erklærede Netanyahu: ”Gaza er ikke belejret. Israel hjælper til med overførsel af gods
og humanitært udstyr til Gaza – omkring 800 lastbiler om dagen... Gennem det sidste år
muliggjorde vi adgang for over 1,6 millioner tons produkter, i gennemsnit ét ton pr. person... Disse
forsyninger svarer til 500.000 skibe som det, der kom i søndags.
Bed om, at nationerne ikke bliver fuppet, men vil være på Israels side. Bed om guddommelig visdom
til dem, der købslår om fred i fredsprocessen. Lad også Israel vide, at sand fred vil komme fra
Herren og ikke fra mennesker. (Sl 20,8*)
Sl 17,8 - ”Beskyt mig, som Du beskytter dit eget øje. Gem mig under Dine
vingers skygge.” (Hverd.)
Sl 20,8 - ”Nogle stoler på vogne og ryttere, men vi stoler på Herren, vor Gud.” (Hverd.)
Sl 83,2-6; 19 - ”Åh, Gud, sid ikke bare dér, vær ikke så passiv og tavs! Hør,
hvor Dine
fjender larmer. Se, hvor Dine modstandere knejser. De lægger
snedige
planer mod
Dit folk, udtænker ondt mod dem, Du holder af. 'Lad os udslette hele folket,' siger de, 'så
Israel forsvinder totalt.' De enes om en plan og slutter
pagt imod Dig... Vis dem, at Du
er Herren, den Almægtige, som hersker over hele
jorden.” (Hverd.)
Sl 121,4 - ”Han, som værner om Israel, falder aldrig i søvn.” (Hverd.)
Andre vers: Sl 122,6; Zak 2,9; Sl 147,13-14; Zak 8,4-5; Es 54,10; 13.
(Forslag til indflydelsesområde: Uddannelse, Kommunikation og medier)
4. Bed imod Radikal Islam, Jihad, Hamas, Hizbollah, ISIS osv.
Kampen står ikke mellem Israel og araberne eller mellem Israel og palæstinenserne, men snarere
mellem Radikal Islam og enhver, der ikke deler deres fundamentalisttro. Der er kun 13,9 millioner
jøder i verden, men ifølge http://muslimpopulation.com/World/ er der 2,8 milliarder muslimer, som
deres religiøse ledere har undervist om, at jøder, Israel ('Lille Satan'), kristne, USA ('Store Satan'),
Vesten og de, der ikke er villige til at konvertere eller underordne sig Fundamentalistisk Islam, er
vantro og skal ødelægges. Selv hvis kun 10 % af muslimerne tror på denne hadefulde løgn (som
nogle muslimske talsmænd hævder), er det 2 millioner mennesker, hvis antal vokser 3-5 gange så
hurtigt som amerikanernes, europæernes, australiernes og canadiernes. Islamiske terroristgrupper
som Boko Haram har givet anledning til international fordømmelse for deres massakrer på hele
landsbyer i Nigeria, samt for deres bortførelse af mere end 200 nigerianske skolepiger, som er
blevet holdt i fangenskab til nu. Fra midt i juli 2014 var der – for første gang i Irak – ikke mere
kirker i Mosul, fordi den voldelige terroristgruppe ISIS gav byens kristne et klart valg: Konverter til
Islam, betal en religiøs skat eller dø.
8. januar 2015 havde verden været udsat for 24.795 islamiske terrorangreb siden nine eleven, og de
begrænser sig ikke længere til terroristgrupper, men bliver nu udført af islamiserede enkeltpersoner
som macheteangrebet i Woolwich i London i maj 2013 og bombningen af maratonløbet i Boston 15.
april 2013. I mellemtiden er et atombevæbnet Iran ved at være en af de største trusler mod Israel.
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Ideologisk krigsførelse er også omsiggribende i form af 'revisionistisk historie' og
indoktrineringsteknikker, som kan berolige mennesker til selvtilfreds passivitet. Bed om beskyttelse
til venligtsindede, moderate muslimer, der taler imod radikal Islam og jihad. Bed også om, at
vestlige demokratier ikke bliver ofre for den politisk korrekte 'tolerance', der tillader 'snigende
jihad' eller 'kulturel jihad' at infiltrere deres styremæssige og retslige systemer, så parallelsamfund,
styret af Sharialoven, bliver skabt midt i det demokratiske værtsland.
• Sl 11,5 - ”Han gennemskuer både de gode og de gudløse. Han hader dem, som elsker
vold.” (Hverd.)
• Jer 15,20-21 - ”Jeg vil gøre dig stærk som en mur af bronze, ingen kan ødelægge. De vil
kæmpe imod dig, men kan ikke besejre dig, for Jeg er med dig
for at bevare dig og redde
dig. Ja, Jeg vil redde dig fra de ondes angreb og befri dig fra voldsmændenes hænder.”
(Hverd.)
Andre vers: Sl 2,2-5; Sl 3,1; 3; Sl 5,9-10; Sl 55,9-11; 16-17; Sl 83,4; Sl 140,1-8; Ordsp 21,29-30;
Es 8,9-10.
(Forslag til indflydelsesområde: Kirken, Uddannelse)
5. Bed om forsoning mellem jøder og kristne, jøder og arabere og andre folkegrupper
Vor Gud har altid levet i samfund, idet Han fungerer som Fader, Søn og Helligånd – Tre Personer i
Én. Der er hverken sammenligning eller konkurrence blandt dem; hver Person i Guddommen
glæder sig over og giver ære til hinanden. Guds ønske er, at menneskeheden – skabt i Hans billede
– vil genspejle Ham på enhver måde, især i vore relationer og samspil med hinanden. Der må være
bøn og forsoning mellem kristne og jøder og bøn og forsoning mellem Ismaels og Isaks
efterkommere. (Ef 2,15) Bed om Guds gunst og velsignelse over de tjenester, der arbejder på at
bygge stærkere relationer mellem alle, der tilslutter sig de jødisk-kristne værdier såsom: Eagles'
Wings, den Kristne Ambassade, Bridges for Peace, Christians United for Israel, Center for Jewish
Christian Understanding and Cooperation for at nævne nogle få.
Vor Tros Rødder – forsoning mellem kristne og jøder
Es 51,1b-2a - “Tænk på det stenbrud, I stammer fra ̶ den klippegrund, I blev
fra. Tænk på jeres forfar Abraham og på Sara, jeres stammor.” (Hverd.)

hugget løs

Rom 11,18 - Indpodet - “Så skal du ikke hovere over de andre grene; og hvis du gør det, så
husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer
dig.” (Aut.)
Andre vers: Ruth 1,16; Sl 80,14-15; Es 56,8; Mal 4,6; Joh 4,22; Rom 9,418; Gal 3,29.

5; Rom 11,2; 11,

Forsoning med araberne
Sl 133,1 - ”Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen!” (Aut.)
Andre vers: Es 14,5-7; Es 49,9; Ef 2,15.
Andre folkegrupper
Bed om helbredelse og forsoning for etiopiske jøder og andre folkegrupper – som
sudanesiske flygtninge i landet.
Es 60,1-3 - ”Gud Herrens Ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at
udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren og
en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Zions sørgende hovedpynt i
4

EAGLES' WINGS - BØNNE EMNER FOR JERUSALEM FRED & ISRAEL
stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod.
De skal kaldes retfærdighedensege, plantet af Herren til Hans herlighed. (Aut.)
(Forslag til indflydelsesområde: Familier, Kunst og Kultur)
6. Bed om helbredelse fra fortidens smerte – terrorisme og rakettraume
Vi tjener gårsdagens, dagens og morgendagens Gud, og Han ønsker at komme med 'liv i overflod'
til enhver tid – fortid, nutid og fremtid. Det er derfor ikke nogen overraskelse, at da Jesus
proklamerede Sin mission, sagde Han, at Han var sendt for at helbrede de brudte hjerter og
proklamere frihed til fangerne. (Es 61,1-3) I dag kan vi gøre det samme for dem i Israel, der er
stærkt plaget af fortiden, ved kraften i bøn i Jesu navn.
Behovet for helbredelse er ikke begrænset til massakrerne ved selvmordsbomber indtil nu, men
helbredelse er også nødvendig, fordi der siden 2001 er sendt mere end 15.200 raketter og
mortergranater fra Gaza, eller i gennemsnit mere end 3 raketangreb hver eneste dag mod mål i
Israel. I begyndelsen var angrebene primært begrænset til de sydlige byer i Israel; under Operation
Beskyttende Skjold i 2014 nåede raketangrebene Jerusalem, Tel Aviv og Haifa, hvilket gav over 75
% af de civile israelere et minut eller mindre til at nå frem til et bombely. Disse angreb har dræbt og
såret israelere på trods af Jernkuplens effektivitet. Jernkuplen stopper de fleste af disse raketter
med modraketter, men hovedeffekten ved disse angreb er et udbredt psykologisk traume og
forstyrrelse af dagliglivet i den israelske befolkning. Medicinske studier siden 2001 i Sderot, den
israelske by, der ligger tættest på Gazastriben, har dokumenteret en hyppighed af posttraumatisk
stress på 75-90 % sammen med en øget forekomst af depressioner og spontane aborter.
Bed om, at Herrens glæde vil være Israels styrke. (Neh 8,10) Bed om, at den salvelse, der blev
David til del, kendt som den 'Davidiske salvelse' nådigt vil blive udgydt over hele Israel og over alle
nationer. Bed om, at nye sange til Herren vil frembringe udfrielse, helbredelse, genoprettelse og
glæde til dem, der bor i Zion.
Sl 126,1-6 - ”Da Herren bragte os hjem til Zion, var det, som om vi drømte. Vi lo og
jublede, vi sang af glæde. Folkeslagene udbrød: 'Herren har gjort et
under for sit folk!'
Ja, Herren har gjort et under for os, vi jubler af glæde.
Herre, velsign os igen og giv os
fremgang, som regnen fylder de udtørrede floder. De, der såede med gråd, skal høste med
glæde.” (Hverd.)
Es 30,26 - ”Månen vil skinne som solen, og solen vil skinne syv gange stærkere end før,
som syv dages dagslys på én gang. Sådan vil det gå, når Herren helbreder Sit forslåede folk
og heler de sår, Han gav dem.” (Hverd.)
Hos 11,3-4 - ”Det var dog Mig, der lærte Efraim at gå og tog dem op på armen; men de
vidste ikke, at Jeg ville helbrede dem. Jeg holdt dem i menneskebånd, i kærlighedens tøjler;
Jeg var som den, der løfter barnet op til kinden, jeg bøjede
Mig ned og gav det mad.”
(Aut.)
Andre vers: Neh 8,10; Sl 65,8; Sl 66,10-12; Sl 126,1-3; Sl 129,2-7; Es 14,5-7; Es 49,9; Es 51,3;
Jer 30,4-6; Jer 31,1-2.

(Forslag til indflydelsesområde: Kirken, Uddannelse, Medier og kommunikation)
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7. Bed for Kristne arabere i Israel – Beskyttelse, frigørelse fra Erstatningsteologien og hjælp
fra kirken frem for Hamas
Mange kristne arabere i Israel har oplevet frelse ved Jesus Kristus, men ikke en bibelsk åbenbaring
af Guds Pagt med det jødiske folk og Hans plan for 'det Ene Nye Menneske'. (Ef 2,15) Som et
resultat har mange kristne arabere taget 'Erstatningsteologien' til sig, en tro på, at Gud er færdig
med det jødiske folk. Mange kristne arabere holder – ifølge dem selv – fast ved fjendtligheder og
krænkelser, mens de stadig proklamerer Kristus som Frelser. Eftersom kirken på verdensplan synes
at være uopmærksom eller uinteresseret i de arabiske kristnes betydelige behov, som negligeres fra
alle sider – og på grund af denne forsømmelse er Hamas trådt ind og har forstærket antijødiske,
antisemitiske holdninger og handlinger ved at opfylde disse troendes overvældende behov.
Kirken må også bede for disse brødre og søstre i Kristus, fordi der er alvorlig forfølgelse mod
kristne arabere fra muslimske arabere i områder, kontrolleret af den palæstinensiske myndighed,
Hamas, og de byer, hvor der har været en kristen udvandring på grund af den muslimske
forfølgelse. Disse områder omfatter ikke kun Vestbredden og Gazastriben, men også Jesu fødested
og barndomsby – Betlehem og Nazaret. (Ifølge de aktuelle rapporter var Betlehem en gang 80 %
kristen, mens der nu kun er 15 % troende, og tallet er vigende). Siden begyndelsen på det Arabiske
Forår anslås det, at en tredjedel til halvdelen af den kristne befolkning i Irak blevet fordrevet fra
byer, hvor de har boet i århundreder; mange af disse er nu bosat i Israel. I Egypten er 100.000
koptiske kristen allerede rejst, siden det såkaldte Arabiske Forår begyndte. ”Terroristangreb på
kristne i Afrika, Mellemøsten og Asien øgedes 309 % fra 2003 til 2010.”
Vi må især bede om beskyttelse for de israelske arabiske troende – der bor i palæstinensisk
kontrollerede områder og i omliggende arabiske lande – som STÅR sammen med Israel og TJENER
Herren sammen med jødiske troende som det 'ene nye menneske' i Kristus.
Andre vers: Sl 33,20-22; Sl 34,15-17; Sl 61,1-3; Sl 10,17-18; Ef 2,14-15; Kol 2,8 (Vildfarelsen i
Erstatningsteologi); Jak 2,15-17; (Opfyldelse af kristne araberes behov)
(Forslag til indflydelsesområde: Regering, Familier, Kirken)
8. Bed imod terror i landet
Israel lever med truslen om noget, der ligner 11. september, hver dag, bedst kendt gennem den
konstante regn af Katyusha-raketter mod Sderot og omliggende samfund samt angreb på civile nær
landets grænser. Tabene ved konstant terror er ikke kun fysiske, men også følelsesmæssige og
psykologiske, og de påvirker både unge og gamle, dog især børnene er blevet berørt af terrorens
realitet, og hver enkelt behøver at finde sin plads i sikkerhed i Herren. Skønt antallet af
selvmordsbombninger i Jerusalem og Tel Aviv er blevet reduceret med 90 % i de senere år på grund
af check points og sikkerhedsmuren, er over 15.200 raketter og mortergranater affyret fra Gaza
mod israelske civile fra 2001, hvilket udgør et gennemsnit på 3 raketter hver dag. For at stoppe de
uophørlige angreb på sine civile har Israel været nødt til at udføre tre militæroperationer i løbet af
fem år: Operation Støbt Bly (2008/2009), Operation Forsvarssøjle (2012) og Operation
Beskyttende Grænse (2014). Terroren fra den sidste konflikt blev forværret af, at Hamas gravede en
labyrint af befæstede tunneller fra Gaza, der endte i Israel nær hjem, skoler og civile centre med det
formål at kidnappe og dræbe civile israelere. Det vides, at der var flere tunneller end de 32, Israels
forsvar ødelagde og neutraliserede.
Sl 91,4-6 -”Han dækker dig med Sine fjer,
du kan søge ly under Hans vinger;
Hans trofasthed er skjold og værn.
Du skal ikke frygte for nattens rædsler
eller for pilen, der flyver om dagen,
ikke for pesten, der breder sig i mørket,
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eller for soten, der hærger ved højlys dag.” (Aut.)
Andre vers: Sl 17,13; Sl 18,46-48; Sl 23,4; Sl 33,20-22; Sl 34,15-18; Sl 35,9-10; Sl 55,9-11; Sl
55,9-11; 16-17; Sl 57,1-3; Sl 59,1-2; Sl 62,7-8; Ordsp 3,25-26; Jer 15,20-21.
(Forslag til indflydelsesområde: Kommunikation & Medier)
9. Bed om fair og ærlig mediedækning
Israel kæmper ikke kun mod arabiske hære og radikale islamiske jihadister, men også mod et
overivrigt, tendentiøst mediefokus, der skaber international foragt og kritik. Bed om fair og ærlig
mediedækning og klar moral i medierne, specielt når det gælder dækningen af Israel og
Mellemøsten. De senere kampe for fair og ærlig dækning i medierne omfatter Annenberg Space for
Photographys udstilling i marts til juni 2010 om 'Vand: Vor Tørstige Verden', der negativt
portrætterede Israel som et land, der hamstrer og stjæler fra sine naboer, der lider under tørke,
mens Israelerne slapper af ved at oversvømme damme og skønne strande. Tværtimod er Israel
pioner i Mellemøsten og i verden med hensyn til bevarelse og forvaltning af vand.
Goldstonerapporten, der blev udgivet i 2009, kom med urimeligt hård behandling af Israel med
hensyn til krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden under konflikten i Gazastriben 27.
december 2008 til 18. januar 2009. Skønt Goldstone selv tilbagekaldte mange af beskyldningerne i
april 2011, skadede det Israels ry permanent. CBS (Columbia Broadcasting System) sendte en 60
minutters dokumentar i april 2012 om de kristne palæstinenseres vanskelige situation og deres
flugt, og den var et andet eksempel på unøjagtig og tendentiøs journalistik, der gav seerne det
indtryk, at Israel var problemet. Det faktum, at kristne flygter IND i Israel for at undgå
forforfølgelse, gendriver CBSs præmis. Senere, i august 2014, kritiserede Foreign Press Assocition
stærkt Hamas' intimidering og chikane mod udenlandske jorunalister i Gaza for at få dem til at
mørklægge ting og kun rapportere det, som er til fordel for Hamas.
Bed Sandhedens Gud om at åbenbare hele sandheden, og bed om, at Han ikke vil hvile, før Han gør
Jerusalem til pris på hele jorden! (Es 62,7)
Sl 25,4-5 - “Vis mig Dine veje, Herre, lær mig Dine stier! Vejled mig i Din sandhed
belær mig, for Du er min frelses Gud, til Dig sætter jeg altid mit håb.” (Aut.)
Ordsp 19,9 - “Et falsk vidne forbliver ikke ustraffet, den, der udspreder løgne, går
grunde.” (Aut.)

og
til

Andre vers: Ordsp 26,28; Es Sl 25,4-5 -Ordsp 19,9 - 5,20.
(Forslag til indflydelsesområde: Uddannelse, Kirken, Kommunikation)
10. Bed imod antisemitisme
Jødisk antisemitisme vokser med alarmerende hast. Det er tydeligt, ikke kun i muslimske lande, men
også i Europa, Canada, latinamerikanske lande og universiteter, både her og oversøisk. De fleste
statistikker viser et niveau af antisemitisme som det, der var i Europa lige før 2. Verdenskrig.
Øgningen af hadforbrydelser mod jøder og deres hjem, skoler, synagoger, begravelsespladser og
kulturcentre kommer ikke kun fra radikale islamiske styrker, men også fra væksten i neonazistiske
grupper, 'skinheads', 'hvide herrefolk' og dem, der hader staten Israels politiske handlinger.
Desuden er den traditionelle antisemitisme blevet erstattet af den mere 'politisk korrekte'
antizionisme og antiisraelsk aktivisme. Vi tør ikke lade os narre... Det er stadig samme slags.
Antisemitismen nåede sin største højde under den nyligt gennemførte Operation Beskyttende Skjold,
og voldelige stævner, brandbomber mod synagoger, ødelæggelse af jødiske forretninger samt
alvorlige fysiske angreb og dødstrusler mod jøder over hele verden. I Storbritannien steg antallet af
hadforbrydelser mod jøder med 50 % i juli 2014 alene, og i Paris belejrede en propalæstinensisk
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pøbel en synagoge og kastede mursten imod den, mens der var 200 menighedsmedlemmer indenfor.
Forsøg på at delegitimisere og dæmonisere Israel er en potentielt dødelig form for krigsførelse
imod den jødiske stat, selv om de endnu ikke er militære af natur. Spørgsmålet om, hvorvidt Israel
har 'ret til at eksistere', bliver seriøst debatteret af globale regeringsledere og intellektuelle på
universiteter. Et forum, der er kendt for den slags ondskab, er FNs Durbankonferencer om racisme.
Disse konferencer, der fandt sted i 2001, 2009 og sidst i New York City i september 2011, har været
fyldt med ekstrem antisemitisme og Israelkritik, så de danner et 'absurd teater' med uhyrlige
eksempler på racisme, som alene er rettet mod den jødiske nation. For at komplicere og forværre
faren for Israel fortsætter den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, sine bestræbelser på at
få det globale samfund til at anerkende en palæstinensisk stat, baseret på våbenstilstandslinjerne
fra 1949. En sådan handling underminerer håb for fred og etablerer en farlig international
præcedens, eftersom en fredelig resolution om konflikten må komme gennem forhandlinger mellem
parterne og ikke ved en ensidig erklæring fra det internationale samfund. Hvad enten FN står
sammen med Israel eller slutter sig til dets opponenter, vil det være kritisk, ikke kun på det politiske
område, for Israel, men også på et åndeligt og økonomisk område for Amerika.
Som et andet ikke-militært angreb er den voksende globale bevægelse, 'Boykot, Frasalg og
Sanktioner' mod Israel, der ikke kun lægger økonomisk og politisk pres på Israel, men også søger at
isolere Israel fra akademiske institutioner, fra kunst og fra forretninger. Denne bevægelse er især
stærk på universiteter og i akademiske kredse. I begyndelsen af 2014 rapporterede Arutz Sheva, at
boykot har kostet Israels landbrugssektor omkring 30 millioner $ sidste år.
Antibagvaskelsesforbundet udgav en rapport 29. maj 2015, der afslørede, at i det akademiske år
2014-2015 var antallet af den slags kampagner på universiteter fordoblet i forhold til det
foregående akademiske år.
Sl 109,3 - ”De omringer mig med hadefulde ord og angriber mig uden grund.” (Aut.)
Sl 5,7 - ”Du udrydder løgnere. Herren afskyr mordere og bedragere.” (Aut.)
Andre vers: Sl 10,8; 12; Sl 17,3; Sl 83,1-3; Sl 86,14-16; Ordsp 24,1-3; Sl 140,1-2; 4; 6-8; Jer
9,3.
(Forslag til indflydelsesområde: Familier, Kirken,Uddannelse )
11. Bed om frigivelse af Guds Hellige Land
”I Ez 36,22-28 fortæller Gud om Sin plan om at bringe folket tilbage. Han sagde ikke, at folket
blev bragt tilbage på grund af deres egen retfærdighed; Han siger snarere, at Han bringer dem
tilbage for Sit navns skyld. I hebraisk tankegang stod et navn for en persons karakter. Når Gud
siger, Han gør noget for Sit navns skyld, siger Han, at Hans ry er på spil. Han lovede at gøre visse
ting, og Han vil fuldføre dem, så nationen vil vide, at Han er Gud.” ('For Zions Skyld vil jeg ikke
Tie,' af Rebecca Brimmer, side 101, Bridges for Peace.)
Es 45,17a - ”Israel frelses ved Herren, en evig frelse...” (Aut.)
Ez 36,26-28 - ”Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet
fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer Min Ånd i jeres indre, så I følger
Mine love og omhyggeligt holder Mine bud. I skal bo i det land, Jeg gav jeres fædre; I skal
være Mit folk, og Jeg vil være jeres Gud.” (Aut.)
Rom 11,26-27 – Så skal hele Israel frelses – som der står skrevet: Befrieren skal komme fra
Zion, Han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er Min pagt med dem,
når Jeg tager
deres synder bort.” (Aut.)
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Andre vers: Sl 130,7-8; Es 33,24; Es 35,8-10; Es 44,3-5; 21-23; Es 46,13;Es 62,1; 10-12; Jer
31,31-34; Jer 33,7-9; Jer 50,20; Ez 11,18-19; Joel 2,28-29; 32; Mik 7,18-20; Zak 12,10-12; Zak
13,1-2; Heb 8,8-12; Heb 10,16-17.
(Forslag til indflydelsesområde: Regering, Kirken, Kommunikation & Medier)
12. Bed for ledere – visdom, integritet
Lederne i Israel har en vidunderlig arv fra bibelsk tid; det vil være fornuftigt af dem at studere den
og drage nytte af den. Abraham, Moses, Josva og David var mægtige Guds mænd, der førte Israel
til sejr og velsignelse, fordi de 'spurgte Herren til råds', og de adlød deres Gud. Bed om, at dagens
israelske ledere ikke vil stole på deres egen militære magt eller deres venskab med USA, men i
stedet vil sætte deres lid til Herren – Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Bed om moralsk klarhed
blandt israelske ledere.
Bed om guddommelig visdom til premierminister Netanyahu og for hans administration, når de
søger at afvæbne Hamas, mens de hjælper med at genopbygge Gaza og reparere den internationale
offentlige opinion efter Operation Beskyttende Grænse i 2014. Bed også om, at de må vide, hvordan
de skal håndtere Iran, Syrien, Tyrkiet, Egypten og andre lande med radikal islamisk politik. Det
'Arabiske Forår' er ikke bare noget, der vælter diktatorer, men det tillader også radikale islamiske
grupper som Det Muslimske Broderskab at infiltrere de skrøbelige nye regeringer med mulighed for
at bryde etablerede fredstraktater og økonomiske handelsaftaler med Israel. Mellem december 2010
og juli 2011 var der revolutioner i Tunesien og Egypten, en borgerkrig i Libyen, voldeligt civilt
oprør Bahrain, Syrien og Yemen, store protester i Algeriet, Irak, Jordan, Marokko og Oman, og
også protester i Kuwait, Libanon, Mauretanien, Saudi Arabien, Sudan og Vestsahara. Israels ledere
behøver megen 'Visdom Ovenfra' for at navigere sikkert i de ukendte og stadigt skiftende vande i
fremtidens Mellemøsten.
Bed også om guddommelig visdom til dem, når de interagerer med en mere og mere uvenlig
amerikansk administration. Bed om, at vor præsident og øvrige valgte ledere, og også dem fra
andre demokratier i verden må have 'Herrens frygt'. Bed om at vort land vil vælge at være en
'fårenation' (Ez 34,17) og stå sammen med Israel, når der er behov for det.
Ordsp 3,5-7:
”Stol på Herren af hele dit hjerte,
og støt dig ikke til din egen indsigt.
Hav Ham i tankerne på alle dine veje,
så vil Han jævne dine stier.
Vær ikke vís i egne øjne!
Frygt Herren, og hold dig fra det onde.” (Aut.)
Andre Vers: Ordsp 8,12-17; Ordsp 16,10; 23; Ordsp 21,1; Ordspr 28,3-5; Es 9,6-7; Heb 13,17.
(Forslag til indflydelsesområde: Uddannelse, Kirken, Regering, Kommunikation&Medier)
13. Bed for initiativer til bøn for Jerusalem på universiteter og for lederne der
Ud over USA, Europa og andre lande bliver kampen for jødisk-kristne værdier kæmpet på
universiteter, hvor vild antisemitisme findes i mange former. F.eks. mangler debatter om
Mellemøsten ofte en proisraelsk stemme, især fordi et voksende antal uddannede muslimer bliver
ansat til at undervise. Desuden er der et voksende tab af job blandt Israelvenlige professorer og en
voksende chikane mod Israelvenlige studerende. En stadig strøm af antiisraelske protester, møder,
demonstrationer, underskriftsindsamlinger, bøger og artikler bombarderer folk inden for det
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akademiske samfund og uden for. Nogle professorer har endda inkluderet en fuldstændig benægtelse
af, at Holocaust nogensinde fandt sted, i deres undervisningspensum. De der taler for sandhed,
retfærdighed og rimelighed på universiteterne, når det drejer sig om Israel og jødiske elever og
lærere, behøver vor forbøn for beskyttelse, visdom, mod og myndighed. Bed også for den
nødvendige finansiering af Israel Experience College Scholarship Program
http://usascholarship.net/tag/israel-experience-college-scholarship-program så mange flere af de
kommende ledere vil få et uddannet hjerte for Israel.
Hvad er BDS? BDS (en forkortelse for de engelske ord for Boykot, Frasalg og Sanktioner) er en
omfattende, international strategi, der søger at præsentere Israel som en pariastat, omtrent som
Sydafrika i apartheidtiden. Strategien går ud på at isolere Israel politisk, økonomisk, militært,
akademisk og kulturelt. Mange af medlemsorganisationerne sigter mod at delegitimisere
tostatsløsningen og promovere én stat for begge folkeslag, fuldstændigt erstatte Israel med en stat
med arabisk flertal i hele Israel, Vestbredden og Gaza. [http://honestreporting.com/hottopics/boycott-divestmentsanctions-bds/] The Economist af 8. februar 2014 erklærede:
”Kampagnen for boykot, frasalg og sanktioner blev en gang hånet som noget for intrigante tosser,
men er nu ved at være mainstream.” BDS er begyndt at få opmærksomhed fra nogle af verdens
største finansielle institutioner, hvilket truer Israel med store finansielle tab ved at frasælge aktier i
firmaer, der er israelsk ejede eller med israelske forbindelser. Ud fra den misforståelse, at de støtter
'menneskerettigheder', bakker flere og flere kirker op om BDS. Selv inden for højere uddannelse
bliver israelske undervisere boykottet af en amerikansk, akademisk forening, og 29. maj afslørede
en rapport fra Anti-Defamation League (en amerikansk, jødisk lobbyorganisation), at antallet af
BDS-kampagner på universiteter i det akademiske år 2014-2015 fordobledes i forhold til året før.
Bed imod denne lumske og farlige bevægelse.
Bed også for styrkelse af effektive, strategiske universitetsledere og deres formidling udadtil. Bed
om bibelsk visdom til universiteternes lederskaber (især med hensyn til finansiering af institutter og
professorater for islamiske studier og med hensyn til BDS). Og bed om beskyttelse, visdom og
bibelsk enhed blandt elever, universiteter og samfund, der er involveret i pro-israelske initiativer.
Bed om et voksende bønnenetværk, der vil give forbønsdækning for pro-israelske elever, ledere,
professorer og andre universitetsansatte.
Sl 109,3 – ”De omringer mig med hadefulde ord og angriber mig uden grund.” (Aut.)
Sl 35,4 – ”Bring skam over dem, der ønsker at slå mig ihjel. Forvir dem, så de må
vende om, og deres onde planer mislykkes.” (Hverd.)
Sl 69,5 – ”De, der hader mig uden grund, er flere end hårene på mit hoved;
mange vil
gøre det af med mig, med urette er de mine fjender. Det, jeg ikke har
røvet, skal jeg
alligevel levere tilbage.” (Aut.)
Ef 1,17-19 – ”...at vor Herre Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, vil give jer visdoms og
åbenbarings ånd til at erkende Ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb Han
kaldte jer, hvor rig på herlighed Hans arv til de
hellige er,
og hvor overvældende stor Hans
magt er hos os, der tror, i kraft af Hans
mægtige
styrke.” (Aut.)
Andre vers: Sl 33,20-22; Sl 55,22; Sl 62,7-8; Sl 121,1-4; Sl 145,17-20; Ordsp 3,5-7.
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(Forslag til indflydelsesområde: Familierne, Kirken, Regering)
14. Bed for landets børn og unge
(Bemærk: 'Ungdom' i Israel omfatter de 18-35årige).
Børn i Sydisrael, der har været udsat for raketild fra Gaza siden 2001, har en alvorlig
posttraumatisk belastningsreaktion og en langtidseffekt efter at have været udsat for
advarselssirener, at have været nødt til at fare i bombedækning, undertiden midt om natten, og på
det seneste også truslen fra Hamas' tunneler mellem Israel og Gazastriben. Alene i byen Sderot
anslog et nyligt studie af NATAL, det Israelske Traumecenter for Ofre for Terror og Krig, at mellem
75 og 94 % af alle børn i alderen 4 til 18 havde symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion.
Lignende resultater blev fundet blandt palæstinensiske børn i Gaza ifølge en rapport, offentliggjort
i Arab Journal of Psychiatry, som sagde: ”Sådanne traumatiske oplevelser forringer børns søvn
alvorligt og forårsager ukontrolleret frygt hos børn fra spæd af, som forårsager ængstelse,
panikangreb og dårlig koncentration.”
De unge i Israel er anderledes end unge mennesker i alle andre lande. De har oplevet krig og terror
siden den dag, de blev født, fordi Israel har oplevet krig og terror siden staten blev født. Fordi alle
attenårige, både mænd og kvinder, skal være en del af Israels forsvar, bliver de ansvarlige på liv og
død' og må ofre en tjeneste for deres land fra en tidlig alder. For at kompensere for alvoren omkring
overlevelsen, ved israelsk ungdom, hvordan de kan have det sjovt, hvilket undertiden kan føre dem,
som ikke har en stærk religiøs tro ind i en livsstil med øjeblikkelig tilfredsstillelse og verdslige
fornøjelser. (Abortraten er høj i Israel). Næsten alle unge i Israel har misten én, de kender eller
elsker, til terror eller krig. De værdsætter relationer stærkt. Mange behøver den helbredende
kærlighed og det håb, som kun Gud kan give i disse usikre tider. Israels unge behøver også en
forsikring om, at de, der deler deres demokratiske tro og jødisk-kristne værdier, ikke vil lade dem i
stikken, som mange kristne lande gjorde for 65 år siden.
2 Mos 15,2-3 - ”Herren er min styrke og glæde, Han er den, som frelser mig. Han er min
Gud, og jeg vil prise Ham, mine forfædres Gud, jeg vil ophøje Ham. Herren er en vældig
kriger, Herren er Hans navn.” (Hverd.)
2 Mos 15,13 - ”I Din trofasthed ledte Du det folk, Du havde udfriet, i Din styrke førte Du
dem til Din hellige bolig.” (Aut.)
Andre vers: 2 Mos 15,13; Præd 11; Neh 8,10; Sl 25,7; Sl 91; Sl 119,105; Dan 1,17; 20; Joel
2,28a; 2 Thes 2,16-17.
(Forslag til indflydelsesområde: Kirken, Familier mv.)
15. Bed for Messias' komme
Gennem tusinder af år har det jødiske folk set frem til og længtes efter Messias' komme – Den
'Salvede'... Befrieren. Vi, der tilbeder Jesus Kristus, tror, at at Messias allerede er kommet. Lad os
nu slutte os til det jødiske folk i deres inderlige bønner om, at Messias vil åbenbare Sig for dem og
komme og bo midt iblandt dem.
Es 9,5 - ”For et Barn er født os, en Søn er givet os, og herredømmet skal ligge på
Hans skuldre. Man skal kalde Ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader,
Freds Fyrste.” (Aut.)
Mika 5,1 - ”Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der
udgå Én, som skal være Hersker i Israel; Hans udspring er i fortiden, i ældgamle
dage.” (Aut.)
Andre vers: Jer 23,5; Luk 2,32.
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(Forslag til indflydelsesområde: Familier, Kirken, Regering, Økonomi)
16. Bed om regn i Landet
Vand er en vital livline i Israel. Israel behøver igen mere regn. Vi priser Gud for, at på trods af en
meget tør vinter kom der nogle sjældne storme i maj 2014 og kastede regn på Israel og fik
Galilæasøen til at stige omkring 2,5 cm, den største stigning, der nogensinde er målt i maj.
Nedbøren kaldte tørre flodsenge til live, oversvømmede lavtliggende områder, især i Judæas Ørken
og Negev i Sydlandet.
Kinneret (Galilæasøen) – Israels største ferskvandsreservoir – har været ved at tørre ud! Ifølge
http://www.savethekinneret.com/ har mange år med regnfald under middel ført til, at vandmængden
dykkede til farligt lave niveauer. Selv om vandmængden er forbedret fra de sidste års niveauer, hvor
det sank til den 'sorte linje', som er den laveste, hvor vandet kan pumpes op uden alvorlig skade på
hele vandforsyningen, er det nu kun 75 cm over den lavere røde linje.
Bed om mere regn i landet og om, at Gud vil fortsætte med at give Israel strategier for
vedligeholdelse af vandmængden og for god forvaltning.
Sl 65,10 - ”Du tager Dig af landet og giver det regn, Du gør dets rigdom stor; Guds bæk er
fuld af vand, Du sørger for kornet, ja, det sørger Du for.” (Aut.)
Es 41,17-18 - ”De hjælpeløse og fattige søger vand, men der er ikke noget, deres tunge
tørrer ud af tørst. Jeg, Herren vil svare dem, Jeg, Israels Gud, svigter dem ikke. Jeg lader
floder strømme i det nøgne land, lader kilder springe i dalene. Jeg gør ørkenen til oase, det
tørre land til kildevæld.” (Aut.)
Andre vers: 5 Mos 28,1; 12a; Job 5,9-10; Job 36,27-28; Job 37,5-6; 11-13; Es 43,18-21; Es
55,10; Jer 5,24-25; Zak 10,1.
(Forslag til indflydelsesområde: Familier, Regering, Kirken)
17. Bed for aliyah – for jødernes tilbagevenden til deres Hjemland
I sin bog 'Let My People Go', skriver Tom Hess, at der er over 700 vers i Skriften, hvor Gud lover
Kana'ans land til Sit udvalgte folk og befaler eller opmuntrer dem til at vende tilbage til Israels
Land, som Han gav dem som en evig arv. Når Gud gentager Sit Ord i Skriften, ved vi, at det er
livsvigtigt at adlyde, uanset hvordan tingene ser ud i den naturlige verden. Med det nuværende
niveau af antisemitisme, der stadig vokser under en politisk korrekt forklædning som 'antizionisme',
bliver det mere og mere indlysende, at vi hurtigt nærmer os den dag, hvor Zak 14,2 kan blive
opfyldt. Eftersom kun Gud kunne forudse, da Han inspirerede Skriftens forfattere, at det ENESTE
sikre sted for jøder i hele verden er det særlige hjemland, som Gud har givet dem til en tid som
denne. [”Da samler Jeg alle folkeslag til krig imod Jerusalem.”]
Jer 29,14 – Frigivet fra fangenskab - ”Jeg er at finde, siger Herren. Jeg vender jeres
skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, Jeg fordrev jer til,
siger
Herren; Jeg fører jer tilbage til dette sted, som Jeg førte jer bort fra.” (Aut.)
Jer 16,14-16 - ”Men der skal komme dage, siger Herren, da man ikke mere siger: 'Så sandt
Herren lever, som førte israelitterne op fra Egypten,' men siger: 'så sandt
Herren
lever, som førte israelitterne op fra Nordens land og fra alle de lande, Han fordrev dem til.'
Jeg vil føre dem tilbage til den jord, Jeg gav deres fædre.
Jeg sender bud efter mange fiskere, siger Herren; de skal fange dem. Derefter sender Jeg
bud efter mange jægere; de skal jage dem på hvert bjerg og hver høj og i klippespalterne.”
(Aut.)
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Andre vers: 5 Mos 30,1-5; Sl 126,1-2; Es 11,11-12; Es 14,1-2; Jer 30,3; 31,8-9; Ez 39,26-28; Am
9,13-15; Zak 8,7-8; Zak 10,8-9.
(Forslag til indflydelsesområde: Kirken, Regering, Familier)
18. Bed for at alle landet må stå sammen med Israel (USA, Danmark & de nordiske lande)
Skriften lærer os, at Gud velsigner dem, der velsigner Israel (1 Mos 12,3) og giver fremgang til
dem, der beder for dets fred.(Sl 122,6) Mange tror, at USA er blevet velsignet som nation, ikke kun
fordi den var grundlagt på skriftmæssige principper og værdier, men også fordi USA har været en
stærk allieret og ven med Israel siden dens fødsel i 1948. Erosionen i de kristne værdier blandt
politikkerne, afhængigheden af fossilt brændstof fra arabiske lande, ønsket om at blive set som en
'tolerant' nation og presset fra det internationale samfund, FN, EU og Verdensbanken samvirker
med den åndelige leder i denne verden til at underminere den fortsatte solidaritet og støtte fra USA,
DK, de nordiske lande til Israel. Hvis ikke disse lande skal findes blandt de nationer, Gud dømmer,
fordi de var imod Israel, må kirken bede indtrængende. (Jer 30,16; Joel 3,2; Zak 12,9)
Præd 4,9-10;12 - ”Hellere to end én, de får god løn for deres slid. For hvis de falder, kan
den ene hjælpe den anden op. Men ve den, der er alene! Hvis han falder, er der ingen til at
hjælpe ham op. Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand. Tretvundet snor
brister ikke så let.” (Aut.)
(Forslag til indflydelsesområde: Familier, Økonomi, Kirken, Regeringen)
19. Bed for omsorgen for de nødlidende, ældre og hjemløse i Landet
Ud over, at Israel må bruge så stor en del af sine finansielle resurser på forsvarsformål, er antallet
af mennesker på overførselsindkomst vokset, fordi så mange jødiske familier nu er uden en
hovedforsørger, fordi vedkommende er død eller invalideret på grund af bombningerne. Israel
fortsætter også med at modtage ikke bare jøder, der foretager aliyah, og jøder, der behøver
undsætning fra undertrykkende regeringer (som de 14.000+ etiopiske jøder fra Etiopien ved
Operation Salomo i 1991 og 8000 etiopiske jøder fra Sudan ved Operation Moses i 1984), men
også et voksende antal ikke-jødiske flygtninge fra omliggende lande som Syrien, Egypten, Etiopien
og Sudan. Kristendomsforfølgelse fra islamiske ekstremister som det Muslimske Broderskab og ISIS
i disse lande har bragt mange flygtninge til Israel for at søge sikkerhed og frihed til at tilbede. Bed
om omsorg og helbredelse for de sønderknuste og nødlidende.
Rom 15,27 - ”Når de gerne vil være med, skyldes det også, at de på en måde står i gæld til
dem. Når de som kristne ikke-jøder har fået del i en åndelig rigdom fra de kristne jøder, bør
de også til gengæld hjælpe dem på det materielle område.” (Hverd.)
Es 61,1-3 - ”Gud Herrens Ånd er over mig, fordi Herren har salvet mg. Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe
frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren og en
hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Zions sørgende hovedpynt i
stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod.
De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til Hans herlighed.” (Aut.)
Sl 82,3-4 - ”Døm de fattige og faderløse retfærdigt, forsvar de svage og hjælpeløse, red de
magtesløse og undertrykte, fri dem fra onde menneskers magt.” (Hverd.)
Matt 25,40 - ”...Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse Mine mindste
brødre, det har I gjort mod Mig.” (Aut.)
Andre vers: Sl 10,17-18; Sl 41,1; Sl 102,13-14; Es 30,19; Sl 82,3-4; Ordsp 14,31.
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BØNNER for JERUSALEM
Vor Far i Himlen, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, i lydighed mod Dit Ord beder jeg for Jerusalems
og Israels Lands fred. Velsign Israels folk med Dit løfte om frelse, skærm dem i Din kærlighed, og
bring dem fornyet håb om deres frelses dag. Guide Israels ledere og rådgivere med Din sandheds
lys. For Dit Navns skyld beder jeg Dig huske Dine løfter og velsigne landet med fred, og dets
indbyggere med varig glæde!
Sl 122,6-8
”Bed om fred for Jerusalem: Gid de, som elsker dig, må leve trygt, gid freden må råde over din
ringmur, og tryghed i dine borge! For mine brødres og venners skyld siger jeg: Fred over dig!”
(Aut.)
Es 40,1-2
”Trøst mit folk, trøst det! Siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er
til ende, at hendes skyld er betalt; for af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine
synder.” (Aut.)
Es 62,1
”For Zions skyld vil jeg ikke tie. For Jerusalems skyld får jeg ikke ro, før retfærdigheden bryder
igennem som morgenrøden, og frelsen som en flammende fakkel.” (Hverd.)
Es 62,6-7
”På dine mure, Jerusalem, har jeg sat vægtere ud, som dag og nat skal råbe til Gud, indtil Hans
løfter bliver opfyldt. Lad ikke hænderne synke, I, som beder. Lad ikke Herren få fred, før Han
genrejser Jerusalem og lader byen komme til ære og værdighed på jorden.” (Hverd.)
Am 9,11; 14-15
”På den dag rejser Jeg Davids faldne hytte; Jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og
genopbygger den som i fortidens dage. Jeg vender mit folk, Israels, skæbne, de skal genopbygge de
forladte byer og bo i dem, de skal plante vingårde og drikke vinen, de skal anlægge haver og spise
frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, Jeg har givet
dem, siger Herren din Gud.” (Aut.)
Rom 11,1a; 2a
”Jeg spørger nu: Har Gud da forkastet Sit folk? Aldeles ikke! Gud har ikke forkastet Sit folk, som
Han først har vedkendt sig.” (Hverd.)
Zak 8,2-3
Dette siger Hærskarers Herre: Jeg brænder af stor nidkærhed for Zion, og Jeg brænder af stor vrede
for dets skyld. Dette siger Herren: Jeg vender tilbage til Zion og tager bolig i Jerusalem. Da skal
Jerusalem kaldes den trofaste by og Hærskarers Herres bjerg kaldes det hellige bjerg.” (Aut.)
5 Mos 10,14-15
”Ham tilhører alt på jorden og i Himlen, og dog elskede Han jeres forfædre så højt, at Han blandt
alle jordens folk udvalgte jer til sit ejendomsfolk, og det er I den dag i dag.” (Hverd.)

14

