Be om fred for Jerusalem!
Den Allmektige Gud, Jordens Skaper, har siden jeg ble en kristen i 2005 lagt ned en
nød for Sitt utvalgte land Israel, for Sitt utvalgte folk Jødene og for Sin by Jerusalem.
Han har i Salme 122:6-9 åpenbart Sin egen vilje for meg og lagt ned i meg en indre
trang til å be om fred for Jerusalem.
Dette året vil jeg derfor den 5. oktober stå sammen med 300 millioner andre kristne fra
hele verden og be om fred for Jerusalem hvor vi påkaller Herren og ber at Israels Gud
bringer den sanne fred for Jerusalem. The Day of Prayer for the Peace of Jerusalem
arrangeres den første søndagen i oktober hvert år og blir sendt direkte på GOD TV. Du
kan lese mer om dette inne på www.daytopray.com
Min bønn og mitt håp er at vi ved Guds hjelp skal klare og mobiliserer mange kirker,
bedehus, misjonshus og menigheter, ja enkelt kristne på tverrkirkelig nivå over hele
Norge til å delta i bønn for Guds ære denne første søndagen i oktober. Ja må Gud
minne deg på å avsette denne søndagen til å be om fred for Jerusalem. Gud arbeider
når vi ber! Bønn nytter! Ingenting er umulig for Gud!
Ja må hele Guds menighet i Norge våkne fra sløvheten og løgnen djevelen har fanget
mange i. Må vi reise oss og sammen høgt og tydelig proklamere; ”Guds fred over et
samlet Jerusalem under hundre prosent Israelsk styre!” En by som for alltid i
følge Guds Ord skal tilhøre Herren Israels Gud! Jerusalem, en by som for alltid i følge
den Allmektige levende Gud og Hans Ord skal tilhøre Abrahams rettmessige arvinger
i følge Guds løfte - som er etterkommerer etter hans sønn Isak!
La oss takke Herren for at vi som hedningkristne har fått del i frelsen i Jesus Kristus
da vi av bare nåde fra Gud ble podet inn på oljekvisten da jødene ble tatt bort på grunn
av sin vantro. Men la oss ikke bli hovmodige og vantro slik at Gud tar oss ut igjen.
Guds utvelgelse av Jødene som folk, og av Israel som land, og Hans plan for frelse av
Jødene står evig fast!
La oss derfor enda mer takke og lovprise Gud med et ydmykt hjerte og bekjenne med
vår munn slik Ruth gjorde; ”Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud! Norge
som nasjon vil stå med Guds utvalgte land Israel og med Guds utvalgte folk Jødene.
Vi ber slik David ba i Salme 122:6-7 ”Be om fred for Jerusalem! Må de som
elsker deg, få gode dager! Må det være fred innenfor dine murer, trygghet i dine
borger!”
Reidun Torgrimsen
Team Coordinator of Norway

