
Bakgrund

Snart 70 år efter Förintelsens slut ser vi hur Israel fortfarande 
fördöms av nationer och organisationer, av media och stora delar av 
kristenheten. Staten Israel är omgiven av fientliga grannar och hela 
den judiska världen hotas av tilltagande antisemitiska krafter. Krafter 
som på ett oroväckande sätt påminner om hur Nazi-Tyskland och 
dess allierade behandlade judarna i Europa för 70 år sedan. Då sov 
merparten av kyrkan. Hur är det i dag ...? 

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. I Bibeln är 70 år en viktig tidsperiod. 
Dessa två datum är dessutom mycket viktiga minnesdagar för judar 
och särskilt för den judiska nationen Israel. 

Vi närmar oss Jesu återkomst och den tid då nationerna kommer att 
dömas i Domens dal, Joel 3:1-3. Därför är det viktigare än någonsin 
att be för nationerna om att de kan bli nationer som Herren samlar 
bland fåren på sin högra sida, Matteus 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 i församlingar, 
nätverk, organisationer och olika kristna rörelser 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. Han är bl a ordförande för C4II och leder arbetet i 
”Christians for Israel i Tyskland”.

Tre internationella kristna organisationer ställer sig tillsammans 
bakom det unika, globala böneinitiativet ”Global Prayer Call 2015” 
och vill gemensamt lyfta fram betydelsen av dessa 100 dagar av bön
och fasta för det judiska folket och för Israel liksom för våra nationer 
och vårt förhållande till Israel och det judiska folket. Dessa 
organisationer är: 

 "Christians for Israel International" – C4II – www.c4israel.org
 "European Coalition for Israel" – ECI – www.ec4i.org 
 "Ebenezer Emergency Fund International – Operation 

Exodus" – www.operation-exodus.org 
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Varför är det viktigt att delta i Global Prayer Call?

Det finns flera anledningar:
 För att Sverige ska finnas bland fåren på Herrens högra sida 

den dag han håller dom över nationerna i Josafats dal. 
Matteus 25:31-33

 Att be för och välsigna Israel blir samtidigt en bön för Sverige 
som nation eftersom löftet är att den som välsignar Israel 
själv ska bli välsignad. Ytterst sett är det därför Sveriges 
hållning på detta område som avgör om det kommer att gå 
vår nation väl eller inte. 1 Moseboken 12:3

 GPC kan bli en katalysator som uppmuntrar till bön på bred 
front för vår nation och för vår regering. 1 Timoteusbrevet 
2:1-4

 GPC kan utgöra en signal till Kristi Kropp att vakna upp. 
Uppenbarelseboken 3:2

 GPC kan bidra till att göra Herrens profetiska Ord om aliyah 
känt och det ansvar som Kristi kropp och nationerna har för 
att tjäna på detta område. Jesaja 49:22, 62:10

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

Bok, nyhetsbrev och böneämnen

Boken "Israel, nationernas och Domens dal" behandlar 
bakgrunden till GPC mer i detalj. För att beställa en gratis kopia, 
besök: www.100-days.eu  Eller gå till den svenska hemsidan
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. 

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. 

Program och inbjudningar till dessa två samlingar finns på hemsidan 
www.100-days.eu 

 Fråga Herren på vilka sätt det skulle vara möjligt för dig att 
engagera dig i Global Prayer Call: genom bön enskilt och 
tillsammans med andra, genom att läsa boken, genom att ge 
en gåva, genom att delta i någon av bönekonferenserna! 

 Fråga också Herren på vilket sätt du skulle kunna engagera 
dig på din ort för detta böneintiativ. Sprid gärna denna 
information i din bönegrupp, ditt bönenätverk och försmlingar 
på din ort! Uppmuntra andra bedjare att komma med i Global 
Prayer Call! 

Det här är ett mycket viktig böneinitiativ för Guds rike. Vår bön 
och längtan är att många förebedjare, i Europa och resten av 
världen reser sig som en andlig armé för att tillsammans komma
inför Herren i denna strategiska tid! 

När Människosonen kommer i sin
härlighet och alla änglar med

honom, då ska han sätta sig på sin
härlighets tron. Och alla folk ska
samlas inför honom, och han ska

skilja dem från varandra som
herden skiljer fåren från getterna.

Och han ska ställa fåren
 på sin högra sida och getterna på

den vänstra.
 Matteus 25:31-33

Jag skall välsigna dem som
välsignar dig och förbanna

den som förbannar dig. I dig
skall alla släkter på jorden bli

välsignade.
1 Moseboken 12:3

Först av allt uppmanar jag till bön,
åkallan, förbön och tacksägelse för

alla människor, för kungar och
alla i ledande ställning, så att vi

kan leva ett lugnt och stilla liv, på
alla sätt gudfruktigt och värdigt.
Detta är gott och rätt inför Gud,

vår Frälsare, som vill att alla
människor ska bli frälsta och

komma till insikt om sanningen.
1 Timoteusbrevet 2:1-4

Vakna upp och stärk det som är
kvar och som var nära att dö,

Uppenbarelseboken 3:2

Så säger Herren Herren:
Se, jag skall lyfta min hand

mot folken, resa mitt baner för
hednafolken. Då skall de komma

med dina söner i sin famn och bära
dina döttrar på sina axlar.

Jesaja 49:22

Drag ut, drag ut genom portarna,
bered väg för folket!

Bana, ja, bana en väg
och röj bort stenarna,

 res upp ett baner för folken!
Jesaja 62:10
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