Vigtig information om Dagen til Bøn for Fred for Jerusalem
Samtalepunkter og mulige spørgsmål
Hvad er
Den Globale Dag til Bøn for Fred i Jerusalem er iværksat med opbakning fra mere en 1.300 af
verdens mest respekterede kristne ledere fra alle mulige forskellige kirkeretninger og kulturer over
hele verden. Dagen bliver afholdt den første søndag i oktober hvert år.
Vi er kaldet til at holde liv i en brændende, global, informeret forbøn for Guds planer og formål med
Jerusalem og dens indbyggere. Dette verdensomspændende græsrods bønneinitiativ falder
sammen med Yom Kippur højtiden, og for første gang i kirkehistorien giver det anledning til at
knytte den kristne liturgiske kalender til den bibelske, jødiske kalender.
Dette verdensomspændende bønneinitiativ er i fællesskab ledet af Dr. Jack Hayford
(generalsekratær af Four Square Kirken og universitetsrektor for Kings College & Seminary) og
pastor Robert Stearns (grundlægger og leder af Eagles Wings Ministries).
Hvornår er det?
Dagen til Bøn for Fred i Jerusalem afholdes den første søndag hvert år i oktober, tæt på Yom
Kippur højtiden. I 2015 er det den 4. oktober.
Hvem deltager i det?
• Tocifret milliontals kristne fra alle forskellige kulturer, kirkeretninger og generationer, fra
katedraler i verdensbyer til indfødte græshyttekirker i Afrika, ja selv undergrundskirker fra
muslimske lande.
• I 2009 deltog næsten 175 lande – inklusiv undergrundskirker i 7 muslimske nationer –
og i år 2015 har vi ved Guds nåde tro for at endnu flere lande tager del i at bede for fred for
Jerusalem.
Hvordan afholdes denne særlige dag?
• Først og fremmest bør bønnen for fred i Jerusalem finde sted i den lokale menigheds
fællesskab som en del af gudstjenesten den første søndag i oktober. For den lokale
menighed kan det at deltage, være så enkelt som at lægge Nyhedsbrevet til menigheden
fra Dagen til Bøn for Fred i Jerusalem i menighedens program og gøre det til en del af
prædikenen og bønnen for dagen. Eller inddrage det så meget (også tidsmæssigt) som
den enkelte menighed ønsker at gøre det. Hovedpointen er, at vi ønsker at alle slags kirker
fra alle forskellige gudstjenestetraditioner fra hele Danmark slutter sig til kristne verden
over for at bede for fred i Jerusalem svarende til menighedernes niveau af forståelse for
det strategiske behov.
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Nogle menigheder, byer eller nationer har også regionale samlinger som – i tillæg til de
lokale menigheders gudstjenester – udtrykker enhed i bøn for fred i Jerusalem og for
byens indbyggere.
Der er en særlig bededagssamling på dagen i Jerusalem med kirkeledere fra hele verden
samt Israelske notabiliteter, som bliver transmitteret live på GOD TV til mere end 200
nationer på selve dagen.
Der bliver også et kald til 24-timers bøn som Greater Calling er vært for (se mere på
www.greatercalling.org). Her kan mennesker verden over i hver deres tidszone ringe op til
et virtuelt bederum via telefon og bede sammen for denne strategiske region og dens
befolkningsgruppers mange behov.

Hvordan kan jeg få mere at vide?
Log på www.daytopray.com eller www.dagentilboen.dk og find følgende:
• Oversættelse af bededagsmaterialet, pjecer, prædikener osv. på mange forskellige sprog –
op på www.dagentilbøn.dk finder du det hele på dansk lige til at downloade og/eller printe
fra din pc.
• Der er også være børneprogrammer for bededagen til rådighed til aldersgrupperne 3-6 år
og 4-10 år. Disse vil indeholde undervisningsmateriale, forslag til aktiviteter, tegneark og
bønnekort. Dette materiale er ind til videre kun på engelsk på www.daytopray.com
• Samme sted finder ud også bedemateriale for teenagere til download bestående af forslag
til gudstjenesteprogram, noget morsomt, et budskab, video og musik. Er at finde på engelsk
på www.daytopray.com
• Annoncemateriale som lydfiler og videoer
• Pressemeddelelser
• Liste over de verdenskendte ledere, der bakker op om bededagen
• Liste over statslige, nationale og internationale koordinatorer, som mobiliserer denne
bønnebevægelse samt kontaktoplysninger for yderligere information/spørgsmål
• Materialer, der kan udruste jeres kirke eller bibelstudiegruppe til træning eller forøge
udbyttet af jeres fejring af Dagen til bøn for fred i Jerusalem.
• Fotos og beskrivelser af tidligere års festligheder.
• Historien om Dagen til Bøn for Fred i Jerusalem
Hvordan kan jeg involvere mig?
Du kan kontakte din regionale eller nationale koordinator via hjemmesiden, hvor du kan emaile
dem direkte via link med deres navn.
• Du er velkommen til at kontakte din koordinator i Danmark – Betina Enemark,
BreakThrough, info@breakthrough.nu eller på telefon +45 20 77 63 67.
• Find al materiale om dagen på www.dagentilboen.dk
Overvej i bøn om du vil være koordinator for Dagen til bøn for fred i Jerusalem i din region, by eller
kirke/menighed.
Når jeg beder for fred for Jerusalem er det så ensbetydende med at jeg er imod arabere og
palæstinensere?
Hos Gud er der ikke personsanseelse. Han elsker hver enkelt på samme måde. Han har en
frelsende plan såvel for Isaks (jøder) efterkommere som for Ismaels (arabere) efterkommere. Når
vi beder for fred i Jerusalem, beder vi for ALLE som bor der. Det, der er på vores hjerte, er at se
Guds ord gå i opfyldelse. Vi ønsker at se de mure, der adskiller jøder og arabere, blive brudt
(Ef. 2:14); at se enhed, kærlighed og værdsættelse af hinanden genoprettet og se Guds fuldkomne
Shalom og velsignelse være over landet og dets folk.
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Hvorfor skal vi bede for fred for Jerusalem?
• 1. Mos. 12:3 Gud siger i den pagt, han stifter med Abraham: ”Jeg vil velsigne dem, der
velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter
velsignes.” Historien viser klart, at de nationer og ledere, som velsignede Israel og det
jødiske folk til gengæld blev velsignet af Gud, mens de nationer og ledere, som forbandede
det jødiske folk og det Hellige Land til gengæld blev genstand for Guds vrede.
•

Gud har inspireret Skriftens forfattere til at pålægge alle, som følger Ham, et tidløst ansvar:
”Bed om fred for Jerusalem: Gid de, som elsker dig, må leve trygt” (Sl. 122:6)

•

Jerusalem – og nationen Israel – er det eneste demokrati (med religionsfrihed og
rettigheder for alle mennesker uanset køn) i et hav af 22 udemokratiske arabiske lande.
Israel og USA forsvarer de samme værdier og friheder imod den samme fælles fjende:
yderligtgående islamisme .

•

Vi står i enorm gæld til det jødiske folk for at have grundlagt den kristne tro og for deres
enorme bidrag til samfundets fremskridt inden for medicinske, landbrugsmæssige og
teknologiske områder m.v.

•

Det er Kirkens ansvar at stå sammen med pagtens folk for genoprettelse af Israel og Guds
formål i landet. Det er de kristnes ansvar at opfylde Guds profetiske ord til jøderne i deres
tid.

•

Kirkens historie har åbenbaret megen forfølgelse af det jødiske folk – ting gjort i Kristi navn
men ikke i Kristi karakter. Vi har ansvar for i vores tid at gøre det godt, som vore forfædre
gjorde forkert, ved aktivt at bede for Guds velsignelse over dette land og dets befolkning.
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