Bedebrev september 2018 – Aglow Danmark

Kære forbeder,
Johannes giver os i Åbenbaringsbogen Guds plan for de sidste tider, inden Jesus vender
tilbage. I kapitel 8 står der, at Lammet bryder det 7 segl. Dernæst kommer en engel hen til
alteret foran Guds trone med et røgelseskar af guld og med alle de helliges bønner. ”Og
røgelsen sammen med de helliges bønner steg op fra englens hånd foran Gud” (Åb. 8:4).
Englen fylder dernæst ild fra alteret i røgelseskarret og hælder det ud over joden. Derefter
sker der voldsomme ting på jorden.
Der skal ske voldsomme ting på jorden – det ved vi, og det gør der allerede. Men det er
vigtigt at forstå, at de ting, der sker og skal ske, også er påvirket af de helliges bønner.
Jesus åbner op for Guds plan ved at bryde det syvende segl, og planen udføres med
Guds visdom og kraft, men vores bønner er også en del af det, der skal ske. Det er Guds
beslutning, at det skal være sådan. Han lytter til vores bønner, og ikke kun bønner for os
selv og vores familie. Gud inddrager os gennem vores bønner i alt, hvad der skal ske i de
sidste tider. Prøv at overveje, hvor vigtigt det er, hvad vi beder om og hvordan vi beder!
Bøn for Danmark, for hovedstaden og for din egen by
Det er så vigtigt at bede for vores land. Danmark er et godt land at leve i, men der foregår
også ting, der ikke er gode. Når du beder for Danmark, så fortæl Gud hvordan du gerne vil
have at samfundet skal fungere. Fortæl Gud om det du synes er godt og også om det, du
gerne så ændret. Pas blot på ikke at være fordømmende over for mennesker, men bed
Gud velsigne dem til omvendelse. Vi tror jo på at Gud elsker alle mennesker og ønsker at
frelse alle.
Bed også for København som hovedstad, bed for regering og folketing og de enkelte
politikere, bed for kongehuset, bed for erhvervsledere og dem, der skaber kultur og
medier, bed for kirker og kristne organisationer og for skoler og højere
undervisningsinstitutioner. Bed for offentlige myndigheder. Det er så vigtigt at bede for alle,
som har særlig indflydelse på vores samfund.
Overfør disse bønner til din egen by og bed for alle i vigtige positioner. Overvej hvad der
særligt kendetegner din by, og tænk tilbage i tiden, hvordan byen opstod og udviklede sig.
På de områder findes byens styrker, men også problemer og synd. Bed om tilgivelse for
synd og om velsignelse for det, der er godt i din by. Bed ud fra, hvad der er profeteret over
din by.
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Pride Parade
Der har lige været Pride Parade i København. Også andre danske byer har haft det.
Mange bygninger i København var smykket i regnbuefarver, bl.a. søjlerne uden for
Nationalmuseet, stormagasinet Magasin og mange andre offentlige steder. Københavns
Kommune havde deres egen vogn for medarbejdere! I år 2021 skal København være vært
for World Pride. Mange ikke-homoseksuelle støtter disse parader i frihedens navn.
 Bed om at disse parader må ophøre og at World Pride i København i 2021 ikke
bliver til noget.
 Bed om at danskerne forstår, at det ikke drejer sig om frihed – de homoseksuelle
har allerede ved lov frihed til at dyrke deres seksualitet.
 Bed om at folk forstår, at det heller ikke drejer sig om stolthed (pride), men
udelukkende om at vise sig frem og blive tiljublet.
 Bed om at danskerne begynder at føle lede ved disse åbenlyse sexdemonstrationer. Visse homoseksuelle kredse har en meget aggressiv målsætning,
og ønsker bl.a. at promovere SM sex (sadomasochisme). Nogle er direkte
nedladende over for mennesker med en normal seksualitet.
 Bed om at der skrives og tales i medierne om, at det bare ikke er passende med
disse sex-parader i byerne, hvor alle, også børnene, udsættes for dem.
 Bed for dem, der finder stolthed gennem disse parader, at de i stedet må finde
stolthed i at høre Jesus til. Velsign dem til omvendelse.
Menneskehandel
Den amerikanske regering udsender hvert år en rapport om status på menneskehandel i
verden. For Danmark vedkommende ser den for 2017 ud som følger: De danske
myndigheder registrerede 98 ofre for menneskehandel – 86 heraf var sex-handlede, 1 var i
tvangsarbejde, 5 var truet til kriminalitet, resten andre former for udnyttelse. Af de 98
registrerede ofre var 8 mænd, 86 kvinder og 4 transkønnede. 3 var mindreårige. Det var
lykkedes de danske myndigheder at sende 6 tilbage til deres hjemland, hvilket er meget
kompliceret, idet det skal undersøges, om de er i fare ved hjemkomsten.
 Bed for myndighederne, at de fortsat må lykkes med at afdække omfanget af
menneskehandel i Danmark.
 Bed om at flere handlede må kunne sendes tilbage til deres hjemland uden fare for
deres liv, og at der må være organisationer i hjemlandet, som tager imod dem og
hjælper dem til et nyt og bedre liv.
 Bed om at menneskehandlerne afsløres og retsforfølges.
 Bed om at handlede, som får opholdstilladelse i Danmark, også må få hjælp til at
leve et nyt liv.
 Bed for de handlede børn, at der må blive taget hånd om dem og de må blive
hjulpet på en god måde ind i samfundet.
Unge og hash
Formentlig er der omkring 17.000 danske unge under 25, som bruger hash.
 Bed om at det kommer frem, at nogle bliver psykotiske af misbruget, og at andre
opgiver at fuldføre deres studium.
 Bed om at forældre, lærere og kontakpersoner må fraråde de unge at tage hash.
 Bed om at hash ikke bliver lovliggjort i Danmark.
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Nyt kristent gymnasium
Hovedstadens Kristne Gymnasium er netop blevet indviet i Vanløse, og det har brug for
forbøn. Man havde håbet på to spor men det er kun blevet til et i år, og det med nød og
næppe, idet endnu tre elever kom til efter studiestart som reaktion på introforløb med druk
på andre gymnasier – og man dermed nåede op på det nødvendige antal elever.
 Bed om at dette gymnasium skal få vækst og mirakuløst få flere spor allerede i år,
hvad der også er vigtigt af hensyn til lærerkræfter i tilvalgsfag. Bed om at det bliver
kendt som et ordentligt gymnasium uden druk og sexpression, som man høre om
fra andre gymnasier.
Aglow
 Bed for Lederudviklingsdag for Syd- og Sønderjylland den 29. september.
 Bed for Lederudviklingsdag for Sjælland og helsemessegruppen den 27. oktober.
Bed om at det må blive to dage med inspirerende undervisning og velsignet
samvær. Bed om at rigtig mange må kunne deltage, og bed for nationalbestyrelsen,
der skal arrangere alt det praktiske og formidle alt det spændende og vigtige, som
Aglow står i lige nu.
 Bed for nationalbestyrelsen, at Gud må give os visioner for, hvor vi skal sætte ind
for at række ud i Danmark .
 Bed for alle de lokale bestyrelser om vækst i grupperne, om gode og begejstrede
medarbejdere med glæde i tjenesten.
 Bed om nye grupper i egne af landet, hvor der godt kunne være flere grupper eller
nye oprettes: Sjælland, Lolland/Falster, Bornholm, Fyn, Nordjylland.
 Bed for alle medarbejdere, at mørkets magter ikke skal ramme os og vores familier
med sygdom, ulykker og andet ondt.

kærlig hilsen Kira
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