Bedebrev januar 2018 – Aglow Danmark
Kære forbeder,
Vi har lige fejret jul – Jesu komme til jorden. Denne jul har jeg overvejet: Tænk, hvis Jesus
ikke havde ladet sig føde her! Eller tænk hvis han alligevel ikke havde magtet at lade sig
korsfæste for vores skyld! Eller tænk, hvis han var blevet vred på menneskene og mistet
sin kærlighed til os! Så ville vi vandre i mørke nu. Men sådan gik det lykkeligvis ikke. Han
stod sit igennem og blev vores frelser. Vi har meget at takke for, nu vi har taget hul på et
nyt år.
 Tak, Jesus, at vi på grund af dit offer og dit blod kan være en del af Guds Rige her
og i evigheden.
Der er også en salme, der er dukket op i mine tanker: ”Du gav mig, o Herre, en lod af din
jord”. Sidste vers lyder:
Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
 Tak, Herre, at jeg har fået en lod af den jord, du har skabt – et sted jeg kan virke ud
fra med det, der er mit at gøre. Tak, at du har formet mit liv ud fra den, du ved, jeg
er. Tak for min familie, mine venner, min menighed og de mennesker jeg møder.
Tak for arbejde og tjeneste. Tak at du hjælper mig at leve og elske, dig til behag.
Danmark
 Fra 1. januar trådte forsøgsordning med lægeordineret cannabis i kraft.
Forsøgsordningen skal evalueres efter fire år, og herefter skal det overvejes, om
den skal gøres permanent. Praktiserende lægers videnskabelige selskab, DSAM,
fraråder sine medlemmer at udskrive medicinen. Bed om at ordningen falder til
jorden før 2018 er omme.
 Bed om velvilje til Danmark fra omverdenen. Bed om at vores varer, ideer,
mennesker bliver taget godt imod og sat pris på. Bed om at Guds kærlighed går
foran Danmark.
 I begyndelsen af januar 2018 sendte Danmark materiel og soldater til Estland, som
en del af det danske bidrag til NATO's fremskudte tilstedeværelse i Baltikum. Bed
om en freds- og beskyttelsesmur mellem Rusland og NATO-landene. Bed om
beskyttelse og visdom for de udstationerede soldater.
Folkekirken
Nogle præster prædiker Guds kærlighed ud fra tidsånden, så det også omfatter sex
mellem personer af samme køn. Der kører også en debat om at præster skal tvinges til at
vie homosexuelle, hvor de i øjeblikket kan vælge det fra.
 Bed om skelneevne hos præster og teologer, så de forstår, at Gud elsker alle
mennesker, men det er ikke det samme som, at han anerkender alle sexuelle
forhold. Bed om at de må finde skriftsteder i bibelen, som fordømmer sexuelle
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forhold, og skriftsteder, som beskriver ægteskabet som en forhold mellem mand og
kvinde.
Bed om at enhver præst også fremover må følge sin samvittighed og kun vie
ægtepar efter Guds Ord.

Israel
Præsident Trump har erklæret, at USA vil flytte sin ambassade til Jerusalem som Israels
hovedstad.
 Bed om at dette må ske uden vold og terror.
 Tak at mange lande ikke stemte for en resolution i FN, som fordømte denne
beslutning.
 Nogle lande har allerede erklæret, at de også vil flytte deres ambassader. Bed om
at det må ske, og at Danmark må være en af disse lande.
 Bed om Guds beskyttelse af alle lande, som vil flytte deres ambassader til
Jerusalem.
Aglow
Aglow International fejerede 50 års jubilæum sidste år og fik mange profetier om, at Gud
har store opgaver og velsignelser til os i de kommende år.
 Bed for den internationale bestyrelse med Jane Hansen Hoyt i spidsen, og for
bestyrelserne for grupperne i de over 170 lande, hvor Aglow er repræsenteret.
 Bed for nationalbestyrelsen her i Danmark,at i må have kræfter til det arbejde, Gud
har lagt foran os, og at vi må udføre det efter hans hensigt.
 En gruppe kvinder vil starte Aglow op i Odense, hvor der ikke har været Aglow i
mange år. De har holdt nogle få indledende møder. Den 27. januar afholdes
officielt Aglowmøde i Odense. Bed om at dette bliver starten på en stærk
Aglowgruppe i den fynske hovedstad. Bed om stabile medarbejdere til bestyrelsen,
om lovsangsleder og andre medarbejdere. Bed om at der må komme mange til
dette og fremtidige møder, og at de må være præget af glæde og begejstring.
 Helsemesse i Brøndbyhallen ved København 2. – 4. februar
Bed for helsemessegruppen, som arrangerer Aglows stand. Bed om at standen må
være mærkbart omsluttet af Guds lys og kærlighed, at medarbejderne må få visdom
og indsigt, når de beder for mennesker, og at disse tydeligt må mærke Guds
kærlighed. Bed om at mange må besøge Aglows stand, og at der må være
medarbejdere nok på standen alle tre dage. Bed beskyttelse over medarbejderne
og deres familier.
 Formands/bestyrelsesdag 17. marts i Fredericia
Bed om at alle formænd og bestyrelser kan deltage denne dag. Bed om at de må få
ny inspiration og glæde til tjenesten i Aglowgrupperne. Bed om at alt må fungere:
lovsang, undervisning og det praktiske, og at der må blive gode samtaler på tværs
af grupper og landsdele.
Konference 25. – 27. maj på Hotel Nyborg Strand
 Bed for alle tre konferencedage, og at så mange som muligt må kunne deltage alle
dagene for at få fuldt udbytte af det, Gud har til os. Bed om klare profetiske ord til
den tid, vi går ind i; til at styrke den enkeltes identitet i Herren, og om hvor vi går
hen som Aglow.
 Kontakt over Øresund
I forbindelse med OCE bededagene i København sidst i oktober fik vi forbindelse
med nogle svenske kvinder fra Skåneområdet, som gik med rundt på
bønnevandringerne i København. De har efterfølgende været til Aglowmøde i
København og ønsker meget en god kontakt over Øresund. Bed om at vi i Aglow
må bevare kontakten med de svenske kvinder, og at vi må finde lejligheder til at
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bede sammen, både i København og i Malmø. Dette vil være i tråd med en profeti,
vi fik på OCE dagene, om at Gud ønsker en åndelig forening af de nordiske lande
som en del af hans planer for hele Europa.
Faste og bøn for næste generation
Peter Tinggaards organisation ”Faste for Danmark” og Aglow går sammen i en opfordring
om faste og bøn for næste generation. Dette projekt vil løbe i fastetiden fra Askeonsdag
den 14. februar til Palmesøndag den 25. marts. Vi vil bede for den næste generation i
Aglow, i kirkerne og de kirkelige generationer, at de må blive parate til at tage over fra den
ældre generation. I vil høre nærmere om dette projekt, men være med til at bede om, at
det må løbe godt af stabelen, og at det må tale til mange.
kærlig hilsen Kira
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