Bönedagen för Jerusalems frid
Första söndagen i oktober varje år
Viktiga fakta om bönedagen för Jerusalems frid
VAD ÄR DET?
Den internationella bönedagen för Jerusalems frid, inrättades med stöd av mer
än 1200 kristna ledare från olika samfund och kulturer över hela världen, kommer att
hållas varje år den första söndagen i oktober.
Vårt upprop handlar om en hållbar, innerlig, informerad global förbön för Guds
planer och syften för Jerusalem och allt dess folk. Detta globala böneinitiativ på
gräsrotsnivå sammanfaller med Yom Kippur (den judiska försoningsdagen), och för
första gången i kyrkohistorien görs ett försök att knyta samman den kristna liturgiska
kalendern med den bibliska, judiska kalendern.
Detta globala böneinitiativ leds gemensamt av Dr Jack Hayford (ordförande i
The Foursquare Church och rektor för King's College & Seminary) och pastor
Robert Stearns (grundare och direktör för Eagles Wings Ministries.)

NÄR ÄR DET?
Bönedagen för fred i Jerusalem hålls alltid första söndagen varje oktober i samband
med Yom Kippur.

VILKA DELTAR I DETTA?
• Tiotals miljoner kristna från alla olika kulturer, samfund och generationer, från
katedraler i kosmopolitiska städer till gräskojor i stamkyrkor i Afrika och till och med
från underjordiska kyrkor i muslimska länder.
• Under 2009 deltog nästan 175 nationer – vilket inkluderade underjordiska kyrkor
i 7 muslimska nationer - och i år så tror vi att genom Guds nåd kommer ännu fler
nationer att delta i bön för fred i Jerusalem.

HUR UPPMÄRKSAMMAS DENNA SPECIELLA DAG?
• I första hand bör bönen för fred i Jerusalem ske i en lokal församlingsgemenskap
som en del av en gudstjänst. Att delta i DPPJ i en lokal gemenskap kan vara så
enkelt som att lägga DPPJ´s informationsblad tillsammans med programmet och ta
upp frågan i predikan och bön. Eller så kan det vara så engagerande och
tidskrävande som varje enskild församling önskar att det ska vara.
Det viktiga är att vi vill att alla typer av församlingar, i alla typer av gudstjänster över
hela USA, tillsammans med kristna över hela världen ska be för Jerusalems frid,
oavsett på vilken nivå av förståelse de har kring detta strategiska behov.
• Vissa städer, regioner eller nationer har också regionala möten – utöver den lokala
församlingens gudstjänst - för att uttrycka sin enhet i bön för frid i Jerusalem och över
dess folk.
• Det kommer att bli en särskild bönesamling i Jerusalem i oktober med kyrkliga
ledare från hela världen tillsammans med israeliska dignitärer som kommer att
sändas live på GOD TV till över 200 nationer den dagen.
• Det kommer också att bli ett 24 timmars bönekonferenssamtal under ledning av
”Greater Calling” (www.greatercalling.org) där människor från hela världen, i varje
tidszon, kan koppla upp sig till ett "virtuellt bönerum" via sin telefon och be
tillsammans för de många behoven i denna strategiska region och dess olika
befolkningsgrupper.

HUR KAN JAG FÅ MER INFORMATION?
Vänligen gå in på www.daytopray.com där följande material finns:
• Översättningar av material inför bönedagen, affischer, predikningar etc. på många
olika språk, som kan laddas ner och/eller skrivas ut på din dator. Från förra året har
vi material som översatts till 19 olika språk på vår webbplats och vi kommer att
uppdatera och öka antalet översättningar.
• Tillgängligt för nedladdning finns ett DPPJ program för åldrarna 3 - 6 och för
åldrarna 4 till 10. Hit hör lektioner, pyssel, sidor att färglägga och bönekort.
• Vi planerar också att ha ett ungdoms DPPJ program för tonåringar tillgängligt för
nedladdning med ett förslag till agenda för en gudstjänst, en sketch, ett budskap,
video och musik.
• PSA (Public Service Announcements) dvs. förinspelade ljud- och videoklipp
• Pressmeddelanden
• Förteckning över ledare världen över som stöder uppmaningen till bön.
• Förteckning över regionala, nationella och internationella samordnare som
kraftsamlar för denna bönerörelse plus en länk till att kontakta dem med frågor.

• Resurser som kan beställas för att stödja din församling eller bibelstudiegrupp som
utbildning eller för att öka insikten om bönedagen i oktober
• Bilder och beskrivningar av tidigare års ceremonier
• Historia för bönedagen för Jerusalems frid
Du kan också ringa Eagles Wings kontor 716-759 - 1058 eller 1-800-51 WINGS
(USA)

HUR KAN JAG ENGAGERA MIG?
Du kan kontakta dina regionala eller nationella samordnare under fliken DPPJ
samordnare på webbsidan där du kan e-posta dem direkt via länken efter deras
namn.
Om din nation eller region inte har en DPPJ samordnare, kan du kontakta oss via
hemsidan www.daytopray.com eller genom att ringa vårt kontor på:
1-800-51 WINGS. (USA)

INNEBÄR BÖNEN FÖR JERUSALEMS FRID ATT JAG ÄR EMOT ARABERNA
OCH PALESTINIERNA?
Gud har inte anseende till person, Han älskar alla lika. Han har en plan för
återlösning både för ättlingar till Isak och ättlingar till Ismael. När vi ber för frid i
Jerusalem, ber vi för ALLA de människor som vistas där. På vårt hjärta ligger att se
Guds ord uppfyllda. Vi vill se skiljemuren mellan judar och araber bruten (Ef 2:14), se
enhet, kärlek och uppskattning för varandra återställd och att Guds fulla shalom och
välsignelser skall vila över landet och dess folk.

VARFÖR SKA JAG BE FÖR JERUSALEMS FRID?
• Första Mosebok 12:3 - Herren säger i förbundet Han sluter med Abraham:
"Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar
dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."
Historien visar tydligt att de nationer och ledare som välsignade Israel och det
judiska folket blev själva välsignade av Gud, och de som förbannade det
judiska folket och Hans heliga land, blev själva föremål för Guds vrede.
• Gud inspirerade författarna till Bibeln att uppmana Hans efterföljare i alla tider att
"Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig”. (Ps 122:6).
• Jerusalem - och nationen Israel - är den enda demokrati (med religionsfrihet
och rättigheter för alla människor och kön) i ett hav av 22 arabiska icke-

demokratiska nationer. Israel och Amerika försvarar samma värderingar och
friheter mot samma gemensamma fiende .... radikal islam.
• Vi står i en enorm tacksamhetsskuld till det judiska folket för att de lagt
grunden till vår kristna tro och till deras enorma bidrag till utvecklingen av
samhället genom medicinska, jordbruks- och tekniska framsteg.
• Det är kyrkorna ansvar att stå med alla folk i förbundet för upprättelse av
Israel och Guds syften i det landet. Det är den kristnes ansvar att uppfylla Guds
profetiska ord till judarna, i sin generation.
• Kyrkans historia avslöjar mycket förföljelse mot det judiska folket - saker har
skett i Kristi namn men som inte har karaktären av Kristus. Vi har ett ansvar i
vår tid att göra det som är rätt även om våra kristna förfäder gjort fel, genom att
aktivt be för Guds välsignelse över detta land och dess folk.

