Bedebrev maj 2018 – Aglow Danmark
Kære forbeder,
Aglow
Aglow fejrede 50 års jubilæum sidste år og fik store profetier. I sin sidste blog genfortæller
Jane Hansen Hoyt ord fra Chuck Pierce:
Der kommer en ny lydrytme fra himlen, som skal samle en forenet hær. Kvinder vil slå
fjenden tilbage i porten i år – og ikke kun kvinder; mænd vil også være en del af dette.
Vi må opfordre vores medarbejdere i grupperne, i Aglow græsrødder, til at være parate.
Vejen til og igennem portene til sejr forudsætter et ydmygt hjerte, at underlægge sig Ham,
at samarbejde på alle måder. Dette fører til nærhed, og nærhed fører til enhed. Enhed
skaber autoritet, og autoritet fra himlen gør at vi kan gå sejrrige gennem portene!
Lad os tage disse ord til os. Vi er en del af en verdensomspændende bevægelse, som
Gud har store planer med.
Bed om:
 at vi som Aglowmedarbejdere tager de profetier til os, som Gud gav os ved vores
50 års jubilæum.
 at vi hver især søger Gud for, hvad disse profetier betyder for os – hvordan vi kan
være med til at bringe dem til opfyldelse.
Konference 25 – 27. maj
Bed om:
 at denne konference med profeten Andre Coetzee må udløse specielle ord for
Danmark med vejledning til os i Aglow, hvad Gud har i tankerne for os.
 at vi som Aglow må forstå alvoren i de ord vi får fra Gud.
 at vi ikke lader os overvælde af store ord til os, men at vi beder Gud vise os, hvad
vej vi skal gå skridt for skridt.
 at vi må være omstillingsparate og tænke nye tanker og turde gå nye veje.
 at Gud må velsigne enhver, som kommer på konferencen med ord til kærlig
vejledning i den enkeltes liv.
Bed også for alle som skal tale på konferencen, for lovsangsledere, teknikere, dem der
gør tjeneste som værtinder og bønneskjold, dem der organiserer, medarbejdere ved
bogbord m.m., dem der stiller op og gør klar. Bed for hotellet og deres medarbejdere.
Bed for dejligt samvær ved spisning og i pauserne. Bed om at ingen skal have
problemer med at komme frem, og at alle må have det godt under konferencedagene.
Bed om at rigtig mange må tage del i denne vigtige konference.
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Næste generation
Aglow gik sammen med ”Faste for Danmark” ind i et projekt med bøn og faste i 40 dage op
til påske i år. Det gjorde vi i erkendelse af at vi har brug for yngre og unge, ikke kun i Faste
for Danmark og Aglow, men også i kirkerne.
Bed om:
 at Gud sender mange unge høstarbejdere til kirker og kirkelige organisationer. Mt.
9:38 Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende
arbejdere ud til sin høst.
 Tak Gud for det ord Aglow fik på konferencen i USA, at mange unge ville komme
med i Aglow. Tak for de unge, som allerede er i Aglow.
 Bed om at kristne unge må se det at tjene Gud som formål i deres liv. Mt. 6:33 Men
søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.
 at unge, som ikke er kristne, må blive fortalt om Jesus og tage imod ham personligt.
 at modne kristne i kirker og kirkelige organisationer må påtage sig at være mentor
for unge, respektere de unges anderledes måde at gøre tingene på, og seriøst
overveje de unges tanker og ideer, men heller ikke vige tilbage fra at vejlede.
 at de unge må være respektfulde overfor de ældre i erkendelse af, at det er dem
der har kundskab og erfaring.
Grønland
Der har lige været valg i Grønland. Løsrivningspartierne fik meget få stemmer, men mange
grønlændere ønsker mere selvstændighed end hvad der er muligt med hjemmestyret.
Grønland er et meget lille land befolkningsmæssigt (mindre end 60.000) og i øjeblikket helt
afhængig af tilskud fra Danmark.
 Bed om at grønlænderne må forstå, at der skal ske mange forandringer i
samfundet, før de kan klare sig uden hjælpen fra Danmark.
 Bed om at flere og flere grønlændere tager videregående uddannelser, så der
fremover vil behøves færre danskere til jobs i sudhedssektor, administration,
lederstillinger etc.
 Bed om innovative grønlændere, som finder nye erhvervsmuligheder, som kan give
økonomien vækst.
 Bed om at man får bugt med alkoholisme og sexuelt misbrug.
 Bed om en åbning for Aglow i Grønland – at vi må finde nogle personer, der har
lyst, evner og energi til at starte en Aglowgruppe i Nuuk.
 Der bor en hel del grønlændere i København, og der kommer jævnligt et antal
grønlandske kvinder til Aglowmøder. Bed om at det må blive muligt at starte en
grønlandsk Candlelightgruppe i København.

Armenien
Armenien er et kristent land omgivet af muslimske lande. Det har kæmpet for sin eksistens
i århundreder. Aglow Danmark har en særlig tilknytning til Armenien, og to af Aglow
Armeniens ledere, Ruzanna og Ruth, vil deltage i vores konference sidst i maj. Vi opfordres
til at bede for Armenien, som lige nu står foran store omvæltninger. Landet har i 10 år haft
en korrupt præsident, som ikke har holdt sig tilbage fra at skyde og dræbe indbyggere
under demonstrationer. Desuden er landet blevet mere og mere forarmet under hans styre.
Unge armenere har i den sidste tid gået på gaden for at demonstrere mod præsidenten, og
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denne gang lykkedes det at få præsidenten til at gå af og tilmed tilstå korruptionen.
Oppositionslederen Nikol Pashinyan er personligt kristen. Han opfordrer kun til fredelige
demonstrationer, og håber nu at få flertal til at danne en ny regering, som skal fungere efter
kristne principper.
 Bed for Armenien at Gud må beskytte dette kristne land samt det kristne
landområde Nagorno Karabakh, som ligger midt i det muslimske Aserbaidjan.
 Bed om at det endelig må lykkes at få en stabil og retfærdig regering, som kan lede
landet ud fra Guds principper.
 Bed om beskyttelse af Armenien og Nagorno Karabach mod indre og ydre fjender.
 Bed om ny økonomisk vækst i det forarmede land.
 Bed for Aglow i hovedstaden Jerevan og andre byer i Armenien og Nagorno
Karabach. Bed velsignelse over Ruzanna og Ruth, at de fortsat må følge Guds plan
og ikke trættes, og at de må få nye gode medarbejdere.

Israel – 70 år
Israel fejrer i øjeblikket sin 70 års fødselsdag, og i den anledning gør Hamas sit bedste for
at ødelægge fejringen.
 Bed om at Israels fjender ikke skal få held med deres onde planer. Bed om særlig
beskyttelse af Israels grænser, også på Vestbredden samt internt i Israel.
 Bed Gud om den særlige nåde at hans folk må kunne glæde sig og juble over, at de
gamle profetier er blevet til virkelighed.
 Bed om at de sekulære israelere må forstå, at Israel ikke havde kunnet overleve
som stat i 70 år, hvis det ikke havde været Guds vilje.
 Den amerikanske ambassade bliver flytter til Jerusalem i forbindelse med 70 års
fejringen. Bed om Guds beskyttelse, så det kommer til at foregå uden problemer.
 Bed om at andre lande også vælger at flytte deres ambassader – herunder Danmark
– også selv om der ikke er enighed om det i EU.
 I Danmark har der allerede været flere arrangementer i anledning af Israels 70 års
dag. Tak Gud, at alt er gået godt, og bed om beskyttelse af kommende
arrangementer.
 Bed om særlig beskyttelse i denne tid af den israelske ambassade, den jødiske
synagoge, skole, det jødiske museum og alle jøder i Danmark.
 Bed om at jøderne må forstå at Yeshua er deres Messias og bekende sig til ham.

kærlig hilsen Kira
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