Invitation til bededag
Kære menighed. Vi lever i en svær tid. Hele vores
land og hele verden er ramt af en krise, som vi endnu
ikke har set enden på. Hvad det vil koste personligt,
økonomisk og mentalt, ved vi endnu ikke.
Når Danmark har været ramt af svære tider, har
kirkerne indkaldt til en bededag. Coronakrisen er en
sådan tid!
Derfor vil vi gerne invitere jer til at være med til
at opmuntre jeres medlemmer og alle andre, som I
kommer i berøring med, til at være med til en bededag for Danmark, søndag den 29. marts.
Vi vil bede om Guds styrke, trøst og hjælp til mennesker i nød, overbelastede sygeplejersker og læger
og udsatte børn og unge, der er tvunget til at være
hjemme på ubestemt tid. Vi vil bede om, at frygten
ikke skal have det sidste ord, men i stedet Guds ånd,
som giver trøst og styrke, frimodighed og nyt håb.

Hvad indebærer bededagen?
Op til dagen vil vi på Facebook poste en række videoer, hvor kirkeledere opfordrer til bøn.
Den 29. marts vil hjemmesiden være helt klar, hvor
den enkelte kan gå ind, downloade en bønnebog,
bede ud fra en række bedeemner, samt se de videoer, som opmuntrer til bøn.
På hjemmesiden kan du også finde en mail, som du
kan sende bønneemner til.

Hvad indebærer det for jer?
Hvis I vil være en del af bededagen som kirke, så vil vi
opmuntre jer til at gøre følgende:

Hent billedet her, som I kan poste på jeres platforme,
hvor I opmuntrer jeres netværk til at være med til en
bededag for Danmark.
På selve bededagen må I gerne deltage i bønnen,
som I nu bedst kan:
‐ Hvis I streamer gudstjenesten, så tag ekstra tid til
at bede, evt. én af bønnerne fra hjemmesiden og
henvis til hjemmesiden til dem, der lytter, så de
kan bede med og bede videre efter, at jeres gudstjeneste er forbi.
‐ Hvis I ikke streamer, så kan du for eksempel tage
én af de skrevne bønner eller skrive din egen og
lave en bønnevideo på din mobil og sende den ud
på jeres Facebook-side.

Tak at vi kan stå sammen
Vi tror, at bøn har en stor betydning, især når vi samles i enhed på tværs af vores kirkelige grupperinger.
Det er også en enestående mulighed for at invitere
dem, der ikke er vant til at bede, med ind til at bede
sammen med os. Gud har lovet at lytte til vores bøn
og gribe ind.
Bag denne invitation står Evangelisk Alliance
sammen med FrikirkeNet og Den Katolske Kirke. Du
kan finde Evangelisk Alliances medlemmer her.
Tak at du vil stå sammen med os.

Kærlig hilsen
Thomas Bjerg Mikkelsen,
formand for Evangelisk Alliance

