Kongeriget Danmark - Grønland, Færøerne, Danmark - er ét:
Vi er i ENHED i Kristus - og vi står sammen om at ære vore jødiske rødder.

Vision: 2020

Tre områder - som gør en forskel

for mennesker, kirken og verden

Dagen til BØN for Jerusalems FRED

Udruste VÆGTERE PÅ MUREN

Forståelse - Forligelse - FORSONING

Det vil vi:

Det gør vi:

Det vil vi se:

Forsoning fra fortidens synd, antisemitisme og
erstatningsteologiens vildfarelse. Synliggøre
sammenhængen mellem den kristnes identitet
og æren af vores jødiske rødder/arv.

1. Vægtere på Muren - træningsmanualen findes på dansk og engelsk.
2. Undervise Vægtere på Muren – bede,
træne, velsigne og stå sammen med.
3. Studietur til Israel - og blive indsat officielt
som Vægter på Israels mure i samarbejde
med Eagles’ Wings Ministries og Knesset i
Israel.

VIDEN TIL ALLE - oplysning i medierne

1. Få viden ud til mennesker inden for de
otte indflydelsesområder i Kongeriget Danmark. Skrive artikler og formidle bredt i medierne på mangfoldige måder.

VÆGTERE
MUREN

PÅ

1. Kalder KIRKEN i Kongeriget Danmark Grønland, Færøerne og Grønland - til at
deltage i Bøn for Jerusalems Fred hvert år.
(Alle kirkesamfund skal repræsenteres).
2. Underskrive ”Beslutning om kald til bøn”.
Alle engagerede markeres på landkort
over Kongeriget Danmark.
3. Give en officiel UNDSKYLDNING fra Kongeriget Danmark til Israel/det jødiske folk.

1.
2.
3.

Mellem
Kaldet til
Gennem

		
4. Velsigne
5. Adlyde
		

FORSONING og enhed

kristne - jøder - arabere.
mennesker - kirken - verden.
Undervisning - Dialog - 		
Bøn, indre helbredelse,
udfrielse. Relationsfokus.
skabe løsninger sammen, der
hjælper mennesker, byer,
samfundet og nationer.
hvad Guds ånd leder os til.
På rette tid og sted!

Velsigne Abrahams sønner - Isak og Ismael til at
blive forsonet i kærlighed - Kristne står sammen
i forbøn og enhed.

Velsignelsen sker gennem mangfoldige
processer og kreative projekter. Vær med
til at gøre en forskel sammen med os.

Velkommen til at være med!

De tre områder er højaktuelle i Oplysningsforbundet BreakThrough - og er
grundlæggende fokusområder i årene
fremover. Vi vil løbende fortælle om konkrete
tiltag og opnåede resultater via vort nyhedsbrev og via Facebook: Dagen til Bøn for Fred
for Jerusalem - Danmark. Du kan også følge
med på vore websites på hhv. www.breakthrough.dk og www.dagentilboen.dk.

Vær med til at gøre en forskel
Bøn:

Bed for os og for at Guds rige og velsignelse
må stråle ud af dette arbejde – til mennesker,
kirken og verden. Til forsoning mellem kristne,
jøder og arabere – og til velsignelse for mennesker, byer og nationer. Din bøn har en mægtig
virkning!

”

- Lad os sammen vandre kærligheden ud!

Hvad driver os?

Vor passion for at se mennesker, organisationer, byer og nationer blive rejst op og udleve
deres gudgivne potentiale.
En livgivende vandring, som sker gennem
mangfoldige processer og kreative projekter,
der altid møder den enkelte med fuld
respekt og anerkendelse.

”

Støt arbejdet økonomisk:

Din støtte går til at udvikle projekterne samt
involvere mennesker i processerne. Vi skal
udbyde kurser, foredrag og seminarer - samt
kommunikere hvad vi har på hjertet med omverden.
Vi skal ud i landet - inspirere, undervise og skabe dialog, om det som skaber værdi. Vær med
til at gøre en forskel i denne vigtige tid, hvor vi
har brug for at erkende og acceptere vores
jødiske rødder, og få øje på muligheder for at
velsigne og skabe gode løsninger sammen.
Du kan give et månedeligt beløb eller et engangsbeløb. Du er også velkommen til at blive
medlem.
Overvej i bøn hvordan du kan være med til at
investere ind i tjenesten. Giv dit bidrag via:

Mobilpay: 20 77 63 67
Konto i Sydbank: 6820 – 0001620835
Mærk dit bidrag: ”Jerusalem”.

Vi kalder KIRKEN til
at fuldføre visionen

Hjertet - er formet af
to fødder - der vandrer
kærligheden ud.

Vil du vide mere? Kontakt os!

Vi vil gerne være med til at gøre en forskel,
der gavner alle parter. Så kontakt os gerne for
dialog om muligheder og planer:

Oplysningsforbundet BreakThrough
Strædesbakken 2, 4300 Holbæk
Tlf. +45 20 77 63 67
info@breakthrough.dk
www.breakthrough.dk

Dagen til Bøn for Jerusalems Fred
Koordinator i Danmark
info@dagentilboen.dk
www.dagentilboen.dk
www.daytopray.com

FØRSTE SØNDAG I OKTOBER HVERT ÅR

”Kongeriget Danmark - Grønland,
Færøerne, Danmark - er ét:
Vi er i ENHED - og sammen ærer vi
vore jødiske rødder/arv.”

