Vision
24.

Udgyd din Hellige Ånd over Israels folk – særligt
over de unge, så dine gerninger kan blive fortalt
til kommende generationer (Sl. 78).

25.

Oprejs ”sønner af Zion”, som tager Guds Ord
alvorligt, i modsætning til de humanistiske
”sønner af Grækenland” (Zak. 9:13).

26.

Vi beder Helligånden om at gribe ind i den
nuværende situation i Israel. Når fjenden kommer
som en rivende ﬂod, vil Guds Ånd løfte et banner
mod ham (Es. 59:19).

27.

Vend det israelske folks hjerter til at tro på
Herrens navn til udfrielse – og ikke på deres
militære magts ”stridsvogne og heste” (Zak. 4:6).

28.

Gud, oprejs modne og unge ledere til at
undervise og oplære den nye generation af
Israelere, som kommer til tro på Messias.

29.

Vi beder om, at de palæstinensiske arabere vil
komme til tro på Kristus og tilslutte sig Guds plan
for Israel i de sidste tider, og hermed selv blive
velsignet.

30.

31.

Giv, at Israel får et nært forhold til de nationer,
der velsigner Israel, og at disse nationer må
anerkende og støtte Guds plan for Israel.
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Joh. 4:22

01.

Gud Fader, tag det slør bort, som du suverænt
har lagt over Israels øjne, så de bliver i stand til
at anerkende Jesus som deres Messias (2.Kor.
3:14).

09.

Herren gør folkenes råd til intet, han hindrer
folkeslagenes planer. Vi erklærer, at Guds formål
med Israel vil blive fuldstændig opfyldt, til Guds
ære (Sl. 33:10).

02.

Herre, vis din barmhjertighed og nåde over
Israel; tiden er kommet (Sl. 102:14).

10.

03.

Vi beder for Israels nuværende ledere, herunder
premierministeren, Jerusalems borgmester og
alle i militærtjeneste. Oprejs regeringsledere i
Israel (og verden over), som ikke vil forsøge at
”dele landet”, og som anerkender Jerusalems
enestående betydning i Guds plan for de sidste
tider.

Vis din underfulde troskab over for dit folk Israel
og vogt dem som din øjesten. Skjul dem i dine
vingers skygge for de ugudelige, som øver vold
mod dem, for deres fjender, som i had omringer
dem (Sl. 17: 7-9).

11.

Vi beder om, at du fortsat må være på dit folk
Israels side, særligt når mennesker rejser sig
mod dem for at sluge dem levende. Trods deres
ﬂammende vrede mod Israel skal vandet ikke
skylle over det. Herren vil ikke gøre Israel til bytte
mellem deres tænder (Sl. 124).

04.

Han, som spredte Israel, vil samle dem, han
vogter dem som hyrden sin hjord. Fader, drag
fortsat det jødiske folk til dig efter din suveræne
plan (Jer. 31:10).

12.

05. Alle, der hader Israel, skal blive gjort til skamme.
De skal blive som græs på tagene, der visner,
før det skyder op. Herre, tøv ikke med at lade din
retfærdighed komme over dine fjender (Sl. 129:
5-6).
06.

Split dem ad, spalt deres tunger, dem der taler
imod Israel. I Jesu navn binder vi enhver falsk
religion og falsk doktrin, som ikke anerkender din
evige plan for landet og folket Israel (Sl. 55:10).

07.

Uretfærdighedens scepter skal ikke hvile
over de retfærdiges arvelod. Fader, bryd de
fæstningsværker af religiøsitet, stolthed og
ondskab ned, som forsøger at beherske Israel
(Sl. 125:3)

08.

For sit store navns skyld vil Herren ikke forkaste
sit folk, for han besluttede at gøre Israel til sit
folk. Brug os til at hjælpe andre til at forstå din
plan for Israel og din kærlighed til det jødiske folk
(1.Samuel 12:22).

Helliggør dit store navn, som er blevet vanhelliget
blandt folkene, som er blevet vanhelliget i Israels
midte. Folkene skal forstå, at Gud er Herren,
når han for øjnene af dem viser sin hellighed på
Israel. Stænk dit Ords rene vand på Israel, og
rens dem fra al deres urenhed og for alle deres
møgguder, herunder abort og det okkulte. Giv
Israel et nyt hjerte og en ny ånd i deres indre.
Fjern stenhjertet fra deres krop og giv dem et
hjerte af kød, som kan åbne sig for Helligånden,
så de følger dine love og omhyggeligt holder dine
bud (Ez.36: 23-27).

13.

Vi beder om fred for Jerusalem, og om at den må
forblive Israels udelte hovedstad (Sl. 122:6).

14.

Formå kirken til at opfylde sit formål med at
prædike Evangeliet i hele verden, så hedningene
kommer fuldtalligt ind i dit rige. Så skal hele
Israel frelses (Rom. 11: 25-26).

15,

Barmhjertige Fader, vi beder dig besejre de
overmåde magtfulde religiøse ånder, som
dominerer området – både jødiske, kristne og
andre.

16.

Vi beder om en ånd af enhed – om fred mellem
religiøse og sekulære jøder, om fred mellem
troende i landet.

17.

Vi beder om, at de Messias-troende i Israel
må blive et bedende legeme, der modnes i
troen. Vi beder om, at dette legeme må lade
sig gennemstrømme af Yeshua’s kærlighed og
medfølelse og berøre enhver, de har kontakt
med.

18.

Oprejs forbedere for Israel. Stil ﬂere vægtere på
Jerusalems mure, at de aldrig skal tie, hverken
dag eller nat, før du genrejser Jerusalem og gør
den til lovprisning på jorden (Es. 62: 6-7).

19.

Fader, lad dit navn blive herliggjort, ved at
du viser barmhjertighed mod landet. Lad
regnen falde i landet på de rigtige årstider, lad
afgrøderne være rigelige.

20.

Vi beder om, at de tre åndsmagter: humanisme,
den marxistisk-socialistiske ﬁlosoﬁ og den
spirituelle arv fra det ottomanske herredømme
må blive brudt og gjort kraftesløse.

21.

Velsign Israel gennem de mange immigranter,
som strømmer tilbage til nationen. Lad
Helligånden igangsætte en stærk, overnaturlig
bevægelse blandt disse nye immigranter, så
de kan proklamere din sandhed over for deres
jødiske landsmænd.

22.

Vi beder om en radikal forandring i det israelske
regeringssystem, således at splittelse og
partipolitik viger for enhed og samarbejde.

23.

Vi beder om, at det israelske folk i deres
trængsler vil vende sig til dig, Gud. Vi beder om,
at du må høre dette folks nødråb fra hjertet og
forbarme dig. Som det står i Esajas 30:19: ”Græd
ikke! Han viser dig nåde, når du råber til ham;
når han hører det, svarer han dig.”

AGLOWS MISSIONSERKLÆRING
• at hjælpe med til at genoprette og mobilisere kvinder og mænd rundt om i verden.

• at fremme genoprettelsen mellem kønnene i Kristi
legeme, sådan som Gud har tænkt det.

• at forstærke bevidstheden om globale
anliggender ud fra et bibelsk perspektiv.

