
FRÄLSNING FÖR DET JUDISKA FOLKEN 
Vi ber att judarna ska få möta sin Messias och bli frälsta. Speciellt i denna period. Tisdag den 18 september 
börjar judarnas heligaste högtid Yom Kippur, den stora försoningsdagen, som slutar onsdag 19 september. 
Då ska de rättroende judarna fasta i ett dygn, gå i synagogan och göra upp sin synd med Gud. Hela Israel står 
stilla nästan hela det dygnet och de söker försoning. Vi ber att judarna under detta dygn och dagarna efter i 
sitt sökande ska få finna sin Messias, Jesus.

Jak 4:7 
Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er. Närma er Gud, och han skall närma sig er.

1 Kung 8:52 
Ja, vänd din blick mot din tjänare och mot ditt folk Israel när de åkallar dig, och lyssna till dem när de än 
ropar till dig.

BESKYDD & FRED I ISRAEL OCH DESS GRÄNSER
Vi ber för fred över Jerusalem & landets gränser. Vi ber för jude och arab, att varje människa ska vara beskyd-
dade från ondska och våldsmän. Vi ber att Jesu frid och frälsning ska få bevara dem alla och att Guds vilja ska 
få råda i regionen.

Ps 121:4f 
Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel.
Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida.

2 Krön 14:7 
Han sade till judeerna: ”Låt oss bygga upp dessa städer och förse dem med murar och torn, portar och bom-
mar! Landet är ännu i vår hand. Vi har vänt oss till Herren, vår Gud, och därför har han vänt sig till oss och 
låtit oss få fred på alla sidor.” De byggde, och allt gick dem väl i händer.

Jes 14:1 
Herren skall förbarma sig över Jakob, på nytt utvälja Israel. Han skall låta folket bo på sin egen mark. Främ-
lingarna som bor där skall sluta sig till dem och förena sig med Jakobs folk.

SANNING OCH VISHET
Vi ber att sanningen om Israel ska komma fram och att lögnarna inte ska få framgång. Vi ber även att Israels 
ledarskap ska få vishet att leda landet rätt och riktigt. Hjälp dem att inte ge upp, utan älska sina fiender. 

Ps 115:9 
Israel, förlita dig på Herren, han är er hjälp och er sköld.

ANTISEMITISMEN & JUDARNAS ALIAH
Vi ber emot antisemitism som vill utrota allt judiskt och antisionismen som vill utrota Israel. Vi står emot 
denna andemakt som strider i mellanöstern och i Europa. Vi ber om ditt beskydd över varje jude. Vi ber även 
att judarna i diasporan ska återvända hem till sitt land (Aliah) 

Ps 129:5 
Alla som hatar Sion skall vika tillbaka med skam.

Jes 56:8 
Detta är Herren Guds ord, han som samlar det skingrade Israel:
Ännu fler skall jag samla till dem som redan är samlade.
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FÖRLÅTELSE 
Vi ber om förlåtelse för vårat land, även våra syskon i dig Herre som förtalar ditt land. Som förbannar ditt 
folk. Förlåt Sverige för att vi blivit motståndare till ditt folk och därmed mot dig. Vi ber om nåd och förso-
ning. 

Joel 3:2 
Skall jag samla alla folk och föra dem ner i Joshafats dal.
Där skall jag ställa dem till svars för vad de gjort mot Israel, mitt eget folk,
som de skingrat bland folken. De har styckat mitt land

UPPENBARELSE FÖR FÖRSAMLINGEN 
Vi ber för Sveriges kristna och våra kyrkor. Vi ber att dina barn ska ha rätt bild av Israel, en bild efter ditt 
hjärta. Vi ber att var och en i vår församling BKC ska få ditt hjärta för Israel efter vår tema period.  

Hes 37:28 
Då skall de andra folken inse att jag är Herren, som helgar Israel genom att min helgedom finns hos dem för 
all framtid.

Jes 49:3 & 6
Du är min tjänare, Israel, genom dig skall jag visa min härlighet. Det är inte nog att du är min tjänare, som 
upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels överlevande, jag skall göra dig till ett ljus för andra folk, för 
att min räddning skall nå över hela jorden.

Jes 54:10
Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte 
vackla, säger han som älskar dig, Herren.

Ef 2:12
Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och de-
ras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång 
var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.
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