
Bakgrund
Snart 70 år efter Förintelsens slut ser vi fortfarande hur Israel 
fördöms från många håll. 

På Förintelsens minnesdag 27 januari 2015 kommer det att vara 
exakt 70 år sedan det ökända koncentrationslägret Auschwitz 
befriades. Och 8 maj 2015 blir det 70 år sedan Förintelsen och andra
världskriget (i Europa) tog slut.

Vi närmar oss Jesu återkomst och den tid då nationerna ska dömas i
Domens dal, Joel 3:1-3. 

Därför är det viktigare än någonsin att be för nationerna att de då blir 
nationer som Herren samlar bland fåren på sin högra sida, Matt 
25:33.  

Mot denna bakgrund upplever initiativtagarna till
Global Prayer Call Herrens tilltal att utlysa 100 dagar

av bön och fasta under denna period
Om Global Prayer Call, GPC
Visionen för GPC är att uppmuntra alla kristna över hela världen att 
be för sina nationer och deras förhållande till det judiska folket och 
Israel. GPC vill uppmuntra till bön för den egna regeringen, för media
och den allmänna opinionen och för att Kristi kropp får vara en 
profetisk spjutspets och föredöme i nationen genom att välsigna 
Israel och det judiska folket.

Harald Eckert är initiativtagare och huvudsamordnare för det här 
böneinitiativet. 

Boken "Israel, nationernas och Domens dal" behandlar 
bakgrunden till GPC mer i detalj. För att beställa ett gratis exemplar 
på engelska, gå till www.100-days.eu. Eller gå till websidan på 
svenska  http://100-days.eu/index.php/sv/ där du kan ladda ner 
boken som pdf på svenska. Den finns också i en tryckt upplaga från
XP Media.

På hemsidan kan du också hitta böneämnen och beställa 
nyhetsbrev. 

Som kristna i Sverige har vi ett ansvar att be för vår nations hållning 
till Israel. Att det är möjligt för en hel nation att omvända sig genom 
Guds ingripande ser vi t ex i Kanada och Uganda när bönen för 
nationen togs till en ny nivå. Detsamma kan ske i Sverige! 

Konferenser 
Under 2015 arrangerar GPC två internationella bönekonferenser: 

1. Den första inledande konferensen äger rum i 
Krakow/Auschwitz, Polen 25 - 29 januari 2015 och markerar 
början av de 100 dagarna av bön och fasta. 

2. Den andra avslutande konferensen äger rum i Jerusalem    
10 - 13 maj 2015. 

Inbjudan till 
Global Prayer Call 

100 dagars bön och fasta
 våren 2015

 www.100-days.eu

Tre internationella organisationer
står bakom GPC

www.c4israel.org

www.ec4i.org

Ebenezer Operation Exodus

www.operation-exodus.org

Vi stöder GPC i Sverige

För mer info:
http://100-days.eu/index.php/sv/

GPCs samordnare för Sverige:
Philip Holmberg

Ebenezer Operation Exodus
Sverige

E-post eef.sweden@telia.com
Tel +46 703 793018
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