Forenet i bøn om uddannelse
1. Gud ser til de marginaliserede og kan bane vej for dem.
Bed om, at Gud vil vise de afrikanske samfund, hvordan de
kan give børn mulighed for at lære at læse, skrive og regne,
så de kan få et godt liv. (Ordsp. 1,1-7)
2. Bed om, at lærere og studerende i hele Paraguay må lære
vor Fars fred og kærlighed at kende, så de må give slip på
den træthed og angst, der er fulgt med ved at være isoleret
under pandemien. Bed om, at hvert eneste menneske må
blive fyldt med styrke, håb og glæde, når de begynder et nyt
skoleår. (Matt. 11,28-30)
3. Vi har så desperat brug for Gud. Bed om, at Gud må bekæmpe det mørke, der hærger i vore samfund. Bed om, at
vi må overbevises om, at det ikke sker ved magt og ikke ved
styrke, men ved Guds Ånd, der arbejder i og gennem os for
at udbrede Guds vilje i denne verden. (Zak. 4,6)
4. Bed Gud give uddannelsesmyndighederne i Polen stor
visdom. Bed om, at de må udarbejde læseplaner, der er i
overensstemmelse med Guds Ord. (Ordsp. 4,12-15)
5. Bed om, at kvinder, der i Cambodja lytter til KmH-programmerne, både må få værdifuld og praktisk viden
gennem programmets ene del: ”Undervisning om livet”,
og opmuntring og håb gennem programmets andel del:
”Undervisning for sjælen”. (Rom. 15,4)
6. Fattigdommen i landdistrikterne i Kina er stor, og mange
forældre tager deres sønner med til byen, når de selv skal
finde arbejde. Bed om, at dygtige lærere vil flytte til de
bjergrige landsbyer og underviser pigerne, der er blevet
efterladt hjemme af deres forældre. (Fil. 1,6)
7. Bed om, at Gud må forandre forældres hjerter og kulturen i landdistrikterne i Tyrkiet, hvor 14-15-årige piger ofte
bliver tvunget til at gifte sig og dermed gå ud af skolen, selv
om det officielt er forbudt. (Ordsp. 8,10-11)
8. Tak for, at piger i Canada har samme ret og adgang til
uddannelse som drenge. Bed om, at de må udnytte denne
mulighed for at dygtiggøre sig og blive den kvinde, som
Gud havde tænkt. (Jer. 29,11)
9. Bed om, at der må blive rejst penge i Nepal, så piger får
mulighed for at få en grundlæggende undervisning i læsefærdigheder, som gør dem i stand til at få et godt arbejde,
undslippe fattigdom og angst og ikke mindst læse Guds
Ord og modtage frelsen i Jesus. (Es. 61,1)

10. Bed om, at lovgivningen må give mandat til obligatorisk
uddannelse for alle i Elfenbenskysten. Bed om, at piger, der tilmelder sig uddannelse, må fuldføre den og ikke droppe ud pga.
tvangsægteskab, graviditet eller seksuel vold. (2. Tim. 4,7)
11. Det er ikke lige naturligt for alle at bede. Bed om visdom til
KmH-medarbejdere i udarbejdelsen af undervisning om bøn.
Bed Gud skabe en længsel i sit folk efter at bruge tid i bøn til
Ham og til at bede i enhed for verdens nationer. (Sl. 17,6-7)
12. Bed for de lande, hvor der er uenigheder mellem stammerne. Bed om, at enhed og fred må råde. (Sl. 133,1)
13. Det er en menneskeret at få en god grundlæggende
uddannelse, men mange skolesystemer lever slet ikke op til
målet. Bed om, at de sydafrikanske myndigheder må prioritere,
at ethvert barn får en grundlæggende uddannelse, så de kan
opretholde livet. (Job, 34,4)
14. I Sydkorea stiger selvmordsraten blandt unge pga. vold i
skolen, mobning og en alt for konkurrencepræget undervisning. Bed om, at disse unge må finde beskyttelse, hvile og fred
hos Gud. (Ordsp. 8,32-36)
15. Bed om, at Gud må give KmH-producere visdom i udarbejdelsen af hørespil og videoer til brug i bedegrupperne, så de
må se, hvem Gud er, hvad hans vilje er og hvilke løfter, der er
knyttet til hans bud. (Es. 40,8)
16. Tak Gud for KmHs medarbejdere i Liberia, der – når
bedegrupperne mødes – fremmer uddannelse blandt piger og
kvinder ved at lade dem læse højt fra Bibelen og lære bibelvers
udenad. (Jos. 1,8)
17. Bed om, at piger og kvinder i landdistrikterne i Indien må
få flere muligheder for uddannelse og adgang til KmH-programmer, hvor der undervises i åndelige emner og i færdigheder til brug i hverdagen. (Ordsp. 1,20-21)
18. Bed Gud om rigt at velsigne KmH-teamet i Elfenbenskysten, når de underviser kvinder i smykkefremstilling, dekoration,
bagning og syning. (2. Mos. 31,3-4)
19. Bed om, at det finske folk må blive opmærksomme på de
fordomme og stereotype tankemønstre, de har overfor andre
kulturer og nationer. Bed om, at de må få øjnene op for den
enhed, der forbinder de forskellige elementer i Guds skabelse.
(1. Kol. 3,14)
20. Tak for, at Gud bruger KmHs radioprogrammer til at oplære de paraguayanske kvinder i færdigheder, der hører livet til,
og i bibelkundskab. Tusinder bliver undervist i guarani-sproget,
og fængslede kvinders følelser og sjæle bliver sat fri. (Gal. 5,1)

21. Bed om, at kristne organisationer og regeringens
hjælpeprogrammer må sørge for uddannelse og den
basale ernæring til de 4 millioner fattige piger og drenge
i Indonesien, der bliver nødt til at arbejde og tigge for at
skaffe penge til deres familier. (Ordsp. 19,17)
22. Bed om, at de norske kristne studerende må få frimodighed til at tale om deres tro. Mange fortæller ikke, at de
er kristne, da de ikke ved, hvordan de skal gøre det. Bed
om, at de må blive oplært, så de frit kan dele deres kristne
tro med andre. (2. Tim. 2,2)
23. Bed om beskyttelse af de lærere, der arbejder i rå og
voldelige områder i Brasilien. Bed om, at de må være
redskaber for forandring. (5. Mos. 31,6)
24. Bed om muligheder for at introducere bibellæseplaner for bedegrupper i Sydafrika og for at kunne læse hele
Bibelen sammen med radiolytterne på 1 år. (2. Tim. 3,16)
25. Bed om, at frivillige i Sverige må blive venner med
immigranter og undervise dem i svensk, så de kan lære
at forstå og tale sproget. Bed om, at de immigranter, der
lytter til programmet ”Velkommen til Sverige”, som består af 10 episoder om svensk kultur og 10 episoder om
Guds frelsesplan, må komme til tro på Jesus. (Es. 58,6)
26. Tak for, at kvinder og piger i Uruguay bliver støttet i deres ønske om at få en uddannelse. Bed om, at
KmH-programmerne fortsat må opmuntre kvinder og
piger til at gøre sig umage i alt, hvad de gør. (Fil.4,8)
27. Bed om, at der i Sydkorea må blive sørget for uddannelsesmuligheder for forældreløse og børn i lavindkomstfamilier, hvor forældre har svært ved at forsørge deres
børn. (5. Mos. 10,18)
28. Tak for, at antallet af kvinder, som kan læse, er
hastigt stigende i Kina. I de seneste 18 år er læsefærdigheden blandt kvinder steget fra 51,14% til 95,16%. (Job
5,16)
29. Bed om, at de indflydelsesrige myndigheder i Brasilien må investere i kvalificeret uddannelse lige fra folkeskoleniveau til universitetsniveau. Bed om, at der må være
ressourcer til at videreuddanne lærerne. (1. Tim.5,18b)
30. Bed om Guds ledelse, når KmH-ledere bruger bedekalenderen til at undervise kvinderne i deres bedegrupper
i grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. (Jak. 1,5)
31. Bed om, at den polske splittede nation må blive følelsesmæssigt helbredt og forenet. (2. Krøn. 30,12)

Evangelisering og uddannelse
går hånd i hånd i Nepal
Selv før COVID-19-pandemien var det meget svært
at uddanne og oplære piger og kvinder i Nepal pga.
kastesystemet og de samfundsøkonomiske faktorer.
Kun 57% af de nepalesiske kvinder kan læse. Når piger ikke har mulighed for at få en uddannelse, er deres muligheder meget begrænsede. Mange bliver gift
som børn og ender med at være fuldstændig afhængige af deres mænd og bliver fastholdt i deres forpligtelser i hjemmet. Desuden er der stor risiko for, at de
uuddannede piger og kvinder bliver udsat for psykisk
og fysisk usunde livsvilkår – det gælder, hvad enten
der er tale om barnebrude eller ældre piger.
TWR Nepal og KmH arbejder sammen for at kunne
fortsætte uddannelse og oplæring af kvinder, hvor af
mange kommer fra de mest øde landdistrikter.
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I 2018 finansierede TWR Nepal et 6-måneders læsefærdighedskursus, som 12 kvinder og 2 mænd deltog i. De
lærte at læse og skrive små basale sætninger på nepalesisk
og engelsk og blev også undervist i grundlæggende matematiske færdigheder. Evalueringerne fra denne gruppe var
meget opmuntrende. De var så taknemmelige over, at de nu
var i stand til at læse skilte, bruge deres mobiltelefoner og
lytte til KmH-radioprogrammerne på et SD-kort, som hver
deltager havde fået til afspilning på deres mobiltelefoner.

Forenet i bøn
om uddannelse

Tidligt i 2020 mødtes 30 kvinder fra det østlige Nepal til
et 3 måneders grundlæggende sy-kursus. Det var meget
opmuntrende for disse kvinder, at de ved at lære at sy ville
være i stand til at tjene til livets ophold og dermed hjælpe
deres familier og forbedre deres økonomiske situation. De
blev også introduceret for KmH-programmet. Nogle af
dem kendte allerede programmet, og andre hørte for første
gang, hvad det vil sige at stole på Jesus.
Der har hersket megen frygt og angst i Nepal pga. pandemien. For at komme disse bekymringer til livs, har
TWR-teamet brugt 5 dage på at rejse fra landsby til landsby for at lære kvinder og børn om sundhed og hygiejne,
herunder om fordelene ved at vaske hænder i overensstemmelse med WHO’s standarder. De, der deltog i oplæringen,
fik sæbe, mundbind, tandbørster og tandpasta. Projektet var
med til at mindske frygten for corona-virus. Flere end 210
børn og 300 kvinder deltog i denne store indsats. Oplæringen, KmH-programmerne, der omhandler corona-virus, og
TWR Nepals Facebook og YouTube sider var alt sammen
med til at dygtiggøre og opmuntre folk.
Disse kvinder og børn er ikke glemt. Selv under en pandemi, hvor arbejdet må gøres på andre måder, bliver TWR
Nepal og KmH ved med at investere i disse menneskers liv
ved at dele information om sundhed og Guds Ord.
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