Global bededag for Burma, den 9. marts 2003

Kære Venner
Vi vil gerne indbyde jer til fælles bøn med Burmas folk og andre rundt om i verden, søndag den 9.
marts 2003.
Burma har været plaget af borgerkrig i de sidste 53 år. Du kan stå sammen med det burmesiske folk
ved at bede for deres fysiske og åndelige frihed, informere andre om deres situation og ved at bede Gud
om at lede dig til at gøre mere end det.
Brug denne folder, plakat, indstik og svarkort eller dele af det. Du er velkommen til at kopiere og dele
ud af materialet, men husk at skrive det rigtige copyright-navn ved hvert enkelt billede, du kopierer.
Skriv til os, hvis du gerne vil have denne folder tilsendt pr. e-mail som PDF-fil. Den findes også på
vores hjemmeside www.prayforburma.org, hvorfra den kan downloades.
Tak fordi du hjælper med at vise Guds kærlighed til de af vore naboer i verden, som lider. Vi har alle
brug for Guds hjælp og vejledning. Tak for al støtte og bøn.
Kærlig hilsen
Christians Concerned for Burma

Hør min klage, Gud, lyt til min bøn! Fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal
føre mig op på den klippe, der er for høj for mig.
Salme 61,1-2
Herre, vi løfter disse bønner for Burma op til dig. Hør vores råb om hjælp.
Vi beder dig om at...
- samarbejde med os for Burma
- befri fangerne i Burma, åndeligt og fysisk
- styrke flygtninge i deres nuværende situation og forberede dem på at vende tilbage
- beskytte og værne om de internt fordrevne
- mangfoldiggøre evnen til at bringe lettelse og håb til de internt fordrevne
- hjælpe mødrene og fædrene med at være stærke og vise i deres omsorg for familien og for reglerne,
som deres hjemland har kaldet dem til at følge
- velsigne og beskytte børnene og holde dem nær deres familie
- inspirere og styrke dem, som er kaldet til at bygge fred
- vise vejen for dem, der lever i eksil, og dem, som er adskilt fra deres kære
- forene ledere og medlemmer fra alle de etniske grupper
- bringe religiøs frihed til Burma
- styrke kirkerne i Burma
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- være med præsterne og evangelisterne, som tager sig af de lidende og forfulgte
- forberede retfærdighed og forstandigt lederskab for Burma
- at regimets hjerte må åbne sig for jeres kærlighed
- gøre fællesskab og forsoning til en realitet blandt alle folk i Burma
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Dag 1
Terrorkrig
Den burmesiske hær bruger en bestemt og regelmæssig strategi til at gøre den etniske befolkning
ustabil og terrorisere den. Først bruger de en mortér og skyder med maskingevær på landsbyerne med
maskinpistoler, så ydmyger de lokalbefolkningen og sætter ild til husene. Derefter graver de landminer
ned i hele området for at terrorisere de beboere, som kunne finde på at vende tilbage.
Billede 1:
Denne 15-årige piges (fra Shan-regionen) ben er fyldt med sprængstykker fra en landmine.
Metalsplinterne i benene gør det næsten umuligt for hende at gå. Hun blev fundet af et kristent
undsætningsteam og bragt til en klinik, hvor hendes sår blev behandlet.
Billede 2:
Naw Pi Lay, en 45-årig mor til fem, ventede sit sjette barn, da hun i juni 2002 blev myrdet af den
burmesiske hær. Det skete under en massakre i Dooplaya-distriktet i Karen-regionen i Burma. 12 andre
personer blev dræbt, deriblandt børn, som var 12, 7, 5 og 2 år gammel.
Billede 3:
Brugen af landminer frembringer frygt hos det etniske folk i Burma og sårer dem sanseløst.
Landminerne på billedet er omtrent 12 cm brede og er normalt gravet ned i jorden.
Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå frem på jorden.
Job 19,25
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Dag 2
Burmas politiske tumult
I november 2002 mødtes ”The Etnich Nationalities Consultation”, som repræsenterer 10 etniske
grupper fra Burma, for aktivt at arbejde med problemer som narkotika, de internt fordrevne og den
burmesiske diktators brud på menneskerettighederne.
Bed for politiske forandringer i Burma, genopbyggelse af demokratiet, et civilt samfund, retfærdighed
og regler, der er retfærdige og gode. Bed for at alle folk må være repræsenteret, og at hver enkelt
person fra alle etniske grupper og trossamfund vil blive repræsenteret ligeværdigt og have lige vilkår.
Billede 1:
“Beviser samlet til denne rapport viser tydeligt, at tropperne fra den burmesiske hær systematisk
bruger voldtægt som et våben, i deres antioprørskampagner imod civilbefolkningen i Shan-regionen.“
Citat fra “Tilladelse til at voldtage” ( rapporten kan findes på www.shanland.org, under linket “SHRF
Shan Human Rights Foundation”.

Billede 2:
Aung San Suu Kyi er igen officielt blevet løsladt fra husarrest. Bed for at hun må få styrke og visdom.
Selvom hun er blevet løsladt, har situationen med menneskerettighederne i Burma, ikke forandret sig til
det bedre. Faktisk steg antallet af angreb i 2002 i de fleste områder af Burma.
Dette siger Hærskarers Herre: Fæld redelige domme, vis godhed og barmhjertighed imod hinanden! I
må ikke undertrykke enker og faderløse, fremmede og fattige, og I må ikke udtænke ondt mod
hinanden!
Zak. 7,9-10
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Dag 3
De internt fordrevne
Krigen i Burma er folkedrab og etnisk udrensning. Den burmesiske hær retter sine angreb mod de
etniske mindretal i Burma og alle dem, som sætter sig op imod dem.
Der er ingen stabilitet eller ro for dem, som bor i Burmas krigszoner. Når som helst kan beboerne i
landsbyerne risikere at skulle rykke deres rødder op og være tvunget til at forlade deres hjem. Med kun
det, som de kan bære på ryggen - Mødre, fædre, døtre, sønner, bedsteforældre, de syge, de gravide - og
ingen af dem har et valg.
Mange af de internt fordrevne forsøger at fortsætte med at praktisere religion og uddannelse på gaden.
Men det er svært uden nogen forsyninger, og når man ikke ved, hvornår den næste rejse bliver aktuel.
Bed for deres helbred, sikkerhed, uddannelse og håb. De skal vide, at Gud elsker dem, og at der rundt
omkring i verden er folk, som holder af dem.
Billede 1:
Disse folk er blevet tvunget til at forlade deres hjem og prøver at finde vej til sikkerheden.
Billede 2:
Denne dreng bliver jaget af den burmesiske hær, som har nedbrændt hans landsby i Karen-regionen. Da
dette billede blev taget, var den burmesiske hær på vej til den landsby, hvor han og andre holdt sig
skjult.
Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.
Rom. 12,21
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Dag 4
Familierne
Familierne i Burma har oplevet adskillelse, kaos og forfølgelse af den burmesiske hær. Der er mange
eneforsørgere, forældreløse og forældre som har mistet deres børn til krigen. Mange børn har ikke haft
mulighed for at gå i skole, da overlevelse kommer før uddannelse.
Burmas folk vægter uddannelse meget højt, men når man er på flugt, er det nogen gange umuligt at gå i
skole. Alligevel er familien stadig et af de vigtigste områder i den sociale struktur i Burma. Her oplever
man kærlighed og omsorg midt i terroren.
Billede 1:
Denne far og søn har ikke givet op, selv om de lever i skjul.
Billed 2:
Dette forældrepar fra Karen-regionen fortalte et undsætningsteam, hvordan den burmesiske hær
brændte deres to børn levende. Grædende spurgte de, hvordan mennesker kunne gøre den slags, og at
deres småbørn ikke engang kunne kende forskel på højre og venstre hånd.

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. v29 Tag mit åg
på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.
v30 For mit åg er godt, og min byrde er let.
Matt. 11,28-30
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Dag 5
Flygtninge
Over en million flygtninge fra Burma er flygtet til nabolandene. 150.000 af dem opholder sig i
flygtningelejre i Thailand og Bangladesh. Mens resten er fredløse.
I lejrene har flygtningene mulighed for at videreuddanne sig, og de har religionsfrihed. I selve lejrene
er der mange kirker, bibelskoler og engagerede kristne. Gennem flygtningenes vidnesbyrd har mange
mennesker i Thailand lært Gud at kende. Som en kristen præst udtaler: “Vi vil være et lys, hvor vi end
er”.
Billede 1:
I flygtningelejrene er der mange privatorganisationer, som tager sig af sundhed, ernæring og andre af
flygtningenes behov. Nogle organisationer laver proteser til folk, som er blevet ofre for landminer og
andre tragedier.
Billede 2:
På trods af deres situation i flygtningelejren har disse piger har fundet en mulighed for at være
produktive.
Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.
Matt. 25,40

7

Dag 6
“The Good Life Club”
Tager hånd om børnene i Burma
Undsætningsteams har regelmæssigt været hos de internt fordrevne på deres gemmesteder for at
udbringe nødvendigt udstyr, medicin, bibler, salmer, uddannelsesmateriale, penge til nødstilfælde, tøj,
mad og andre donerede varer. Men vigtigst af alt medbringer disse teams håb og kærlighed for at vise
disse mennesker, at de ikke er glemt eller skubbet til side. Men de lader dem vide, at Gud og verdens
befolkningen kender til, og bekymrer sig, for deres situation.
“The Good Life Club” udspringer fra Johannes-evangeliet 10:10, hvor Jesus lover liv i overflod.
Klubben er specielt for børn, som er på flugt, og som skjuler sig i Burmas jungle sammen med deres
familie. Gennem gaverne får de nogle basale fornødenheder til opretholdelse af en god og sund livsstil,
og de et konkret udtryk for kærlighed. Det vil forhåbentlig bidrage til det rige liv, Gud har tænkt for
Burmas børn.
Rundt om i verden har mange mennesker samlet disse gaver og velsignet deres “næste” med kærlighed
og handlinger.
Bed for forandring, håb og forening i livet hos de internt fordrevne børn i Burma.
Billede 1:
En dreng fra Karen-regionen, som er blevet opmuntret af en “Good Life Club”-pakke. Postkort med
små hilsner inspirerer og bibringer kærlighed til de internt fordrevne børn.
Billede 2:
Børn, som har draget nytte af "Good Life Club"-programmet. Undsætningsholdene vil gerne have
pakker med, så der er nok til at kunne give en til hver enkelt barn, de møder.
Gavernes indhold
(Alle dele puttes i en kraftig fryse-plastikpose med ”lynlås”, inden de sendes)
1. Børnepakker
- En lille kam og et spejl
- Et glas børnevitaminer, som kan tygges
- 2 børnetandbørster (med etui)
- Negleklipper
- Et lille stykke legetøj
- En tegning eller et fotografi af dig eller jeres gruppe.
- Et postkort fra din by eller landsdel med et bibelvers
2. Mor og barn pakker
- Lille negleklipper
- Multivitaminer (til moderen)
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- Børnevitaminer (fx vitamindråber)
- 2 sæt til babyen bestående af hue, vanter, bluse samt sokker
- En sut
- En tegning eller et fotografi af dig eller jeres gruppe
- Et postkort fra din by eller landsdel med et bibelvers
3. Hatte til enhed
- Du kan også sende en lysebrun hat eller kasket. Lav et "Smiley face" efter egen skabelon (sy, tryk,
mal eller andet)
Mærk venligst pakkerne "gift, school needs, no commercial value" og send dem med normal luftpost
til:
CCB
P.O. Box 14
Mae Jo P.O.
Chiang Mai 50290
THAILAND
Tak for din hjælp!
Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter
sit liv til for fårene.
Johs. 10,10-11
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Dag 7
Global bededag for Burma
Bed for at evangeligets lys vil skinne på Burma. Dette lys bringer ærlighed, håb og kærlighed. Lyset
afslører også alt den ondskab, som finder sted.
Burma, diktatorerne, modstandsbevægelserne og hele den undertrykte befolkning har alle brug for
forbøn. Helligånden ikke alene inspirerer folk til at bede og hjælpe, med samtidig forandrer den også
deres liv. Når teams bestående af undsætningshold går ind i Burma og hjælper folk i krigszonerne, så er
deres eget liv blevet ændret.
Bare på et enkelt team fandt en læge, som havde mistet retningen, et nyt liv med Gud. En sygeplejeske,
hvis mand blev dræbt af den burmesiske hær, blev befriet for sin bitterhed og kunne smile igen. En
flygtning, som ikke troede på Gud, fandt fællesskab med Jesus og blev teamets præst. En
modarbejdende soldat, som ubarmhjertigt dræbte folk, fandt kærligheden og vejen. Og en ikke-troende
menneskerettighedsreporter gav sit liv til Herren. Dette er virkelige mennesker, hvis liv er blevet
forandret, og som er et vidne på Guds virkende kraft i os alle.
Når vi hver især åbner vores hjerte for Gud og spørger, hvordan vi skal bede, hvad vi skal tænke, og
hvad vi skal gøre, vil Helligånden ikke alene lede os til de rigtige svar, men også forandre os. Guds
frelsende kraft inspirerer folk, til at handle på andres vegne. Derudover overbeviser det os, renser os,
leder os tilbage på den rette vej i livet og binder os sammen i kærlighed.
Mens vi beder for Burma og andre trængende rundt om i verden, vil Gud handle på alles behov:
Befolkningen i Burma, dem som prøver at hjælpe dem, og alle os som beder.
Tak for din støtte i bøn
Gud velsigne dig

Billede 1:
En bedstemor og hendes barnebarn i Shan-regionen med meget få muligheder for lægehjælp.
Billede 2:
Store piger i Shan-regionen har det sjovt sammen på trods af den vanskelige situation.
For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget
kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os
fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.
Rom. 8,38-39
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Yderligere oplysninger
Hjemmesider

Bøger/Rapporter

Videoer
Love in Action. 12-minutters video om krigen i Burma og undsætningsholdene i arbejde (Gratis kopi
ved henvendelse til CCB)
Beyond Rangoon. 1995 Caastle Rock Entertainment. Start Patricia Arquette
No Peace, No Mercy. 14-minutters video om de internt fordrevne i Burma
Forgotten Allies. 1994 BBC Timewatch

11

Den globale bededag for Burma i 2004 er den 14. marts
Denne brochure er udgivet af Christians Concerned for Burma
Christians Concerned for Burma (CCB)
PO Box 14, Mae Jo Post Office
Chiang Mai, 50290
Thailand
email: ccb@pobox.com
www.prayforburma.org

© på alle teksterne til Christians Concerned for Burma. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brochure
kan kopieres, så længe forfatternes og fotografernes navne nævnes på kopierne.
© alle fotos til FBR, medmindre andet er angivet.
Bibelcitaterne er fra den autoriserede danske oversættelse 1992.

Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!
Zak. 4,6
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