NATIONAL AGLOWKONFERENCE 2019
Generationers forsoning
Vi mødtes til national konference i Kolding med mænd og kvinder fra hele Danmark, og enkelte fra Tyskland. Solen skinnede og
matchede temaet fra Esajas 60:2: ”Mørket dækker jorden... men
over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig.” Tal
Haroni, fra Revive Israel, et israelsk messiansk netværk talte, og
Conny Herd fra nationalbestyrelsen ledte med sit team lovsangen,
hvor vi kunne glæde os i Herren og varme os ved at komme ham
nær.
Tal Haroni fornemmede, at deltagerne havde været på rejse i
mange år og udtrykte stor taknemlighed for den ældre generations udholdenhed i bøn og åndelig modenhed. Hun mindede os
om jødernes mirakuløse udvandring fra Egypten, som de hvert år
mindes ved påsketid i Israel. Det kunne også ses som, at vi allerede er på vej ind i nyt land for at erobre det rent åndeligt sammen
med Gud.
Hun læste fra Josvas bog kapitel 22 og 23, hvor man byggede et
alter til Gud, inden man indtog land. For os i dag så hun, at vi allerede havde bygget bønnealtre for vore efterkommere. Hun sagde,
at Gud ser det, og at vi forsat skulle bede, for Gud er i gang med
at forberede sin brud. Hun omtalte Malakias’ Bog med sit endetids-scenarie, hvor Herrens vælde når ud over Israels grænser,
men det forudsætter, at vi er på linje med Guds vilje og vision. I et
syn så hun, at Gud ser os som rensede diamanter, så vi afspejler
ham mere og mere, for gennem mødet med Gud, har det ændret
os og budt på fornyelse, mens de unges ”rejse” har været kortere.
Hun takkede for, at vi havde holdt ud så målbevidst i bøn, det er
et vidnesbyrd og et løfte fra Gud; hun ville derfor ære bedsteforældre-generationen.
Hendes ledsager, Ilana Kory, fortalte i sit vidnesbyrd, hvordan hun
for mange år siden havde fået en profeti om at blive en mor i Israel. Det blev til virkelighed, da den messianske gruppe, mest folk
i 20’erne, bad hende være en mor for gruppen, det er nu en af
hendes kerneopgaver samt arbejdet med gruppens internationale
relationer.
Tal Haroni bad om tilgivelse på vegne af sin generation for oprør
og ikke altid at have lyttet til den ældre generation og ville også
ære Ilana for hendes mod til at træde ud i nyt terræn, mens Ilana bad om tilgivelse på vegne af sin generation. Tal Haroni opfordrede til forsoning mellem generationerne, for vi har brug for
hinanden. Og hun opfordrede til bøn for gennembrud i familierne
i Danmark, Israel og resten af verden.
Inger Porsen gav på vegne af ældregenerationen gensvar på Tal
Haronis ønske om tilgivelse, Inger ønskede, at vi herhjemme får
brudt barrierer mellem unge og ældre, og at vi velsigner de unge,
så de kan præge deres generation. Inger henviste også til den
kvindelige dommer, Deborah, som sammen med hærføreren Barak og den handlekraftige kvinde, Jael sejrede over deres fjender.
Aglow har fået en profeti om, at generationerne kommer ind i
Aglow, og at gamle Aglowsteder skal rejses op igen.
Kira Høgh og Anna Sandborg fortalte om GameChanger-undervisningen – et virksomt materiale, som kan flytte os ved at lade
Helligånden komme til.
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