Månadens bönebrev

Gott nytt år i Jesu namn!
Januari månads bönekalender har temat utbildning. Även
om framsteg har gjorts inom utbildningsområdet de senaste
decennierna kommer sexton miljoner flickor i världen aldrig
sätta sin fot i ett klassrum. Två tredjedelar av de 750 miljoner
vuxna som saknar grundläggande kunskaper är kvinnor. I vår
del av världen har alla tillgång till utbildning på lika villkor,
men det är tufft att vara bekännande kristen i den svenska
skolan idag. Forskning visar att en majoritet av unga mellan
16–29 år i ett dussintal länder i Europa saknar religiös övertygelse. Efter Tjeckien, som toppar listan, kommer Estland och
Sverige (källa: the Guardian).
Som nygifta bodde jag och min man i Fjällbacka i norra Bohuslän. Ett mycket starkt minne är vår första bönegrupp som
bestod av Ella +90, Signe +60 och min man och jag i tjugoårsåldern. Både Ella och Signe blev våra förebilder. Det var
första gången Ella var med i en bönegrupp. Hon hade aldrig
tidigare bett högt tillsammans med någon annan. Hon var en
van bedjare hemma i sin kammare och bad ofta skrivna böner. Men bönegemenskapen kom att betyda mycket för
henne, precis som den kom att göra för oss. Ellas samtal riktade sig ömsom till Gud och ömsom till oss andra. Hon lärde
oss något mycket viktigt om hur enkel och okomplicerad den
gemensamma bönen kan vara. Signe, som hade fostrat tio
egna barn, hade gåvan att uppmuntra och delade ofta bibelverser som talade rätt in i våra liv. Jag önskar att alla unga
kristna skulle få ha en ”Ella” och ”Signe” i sin närhet.
Den 5/1, 8/1 och 29/1 kommer vi i Sverige be för skolungdomar i Sverige. Dessutom ber hela det globala bönenätverket
för Sverige den 14/1.
Från och med denna månad kommer vi att skicka ut två bönekalendrar i taget, så spara februari månads kalender på en
lämplig plats.
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Utbildning
Människans hjärta tänker ut sin väg,
men Herren styr hennes steg (Ords. 16:9).
Jag älskar början på ett nytt år! Det är tiden för nya visioner,
nya mål, nya planer för månaderna som ligger framför. Uppriktigt sagt älskar jag att tillbringa tid med Herren i ensamhet, men också tiden för förberedelser tillsammans med vårt
team då vi sätter upp mål inför det kommande året. Förberedelserna börjar med en retreat i juni eller juli då vi ägnar oss
åt bön, lovsång och brainstorming. Vi lämnar över våra planer till Herren och söker hans ledning och följer sedan i hans
steg då vi inleder den förnyade resan att förmedla hopp till
kvinnor runt hela världen över generationsgränserna. Under
tiden tillsammans med Herren har jag bett om ett ord som
fångar det tema som han vill införliva i våra hjärtan och som
ska driva alla inom TWR Women of Hope under året.
År 2020 är ordet ”vila”! Bibelordet som vi kommer att studera
är hämtat från Matteus 11:28-30. Kom till mig, alla ni som

arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er
mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då
ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda
är lätt.
Vad innebär vila för dig? Är det att sitta tyst, i ensamhet vid
en sjö eller i skogen? Är det att ta en tupplur och vila din
kropp från fysiska aktiviteter? Under månaderna som ligger
framför oss ska vi gräva i bibelverserna som finns i Matteus
evangelium och se vad det innebär. Vad menas med att finna
vår vila i Jesus? Hur ser det ut att ta på hans ok? Vad menas
med att hans börda är lätt? Vad kan vi lära oss av Jesus när vi
vilar i honom?
Låt oss gräva i bibeln och verkligen förstå den vila som Jesus
talar om när han inbjuder de som sätter sin tro till honom.
Jag är förväntansfull över resan 2020 för TWR Women of
Hope och jag uppmuntrar dig att resa med oss när vi växer i
förståelsen av den bibliska meningen med vårt fokusord –
vila.
I honom gläder sig våra hjärtan.
Peggy Banks
Global verksamhetsledare för TWR Women of Hope

Herre, vi ber ...
1. att kristna barn, genom sina ord och
handlingar, ska få vara ditt ljus i skolan så
att deras klasskamrater dras till dig, Kristus. Ni är världens ljus. En stad som ligger
på ett berg kan inte döljas (Matt. 5:14).
2. för alla flickor i Finland som är trötta
och mår psykiskt dåligt på grund av det
intensiva studietrycket. Hjälp varje ung
kvinna att hitta sitt värde i dig och inte i
sina prestationer.
3. att den helige Ande ger alla studenter
öppna ögon så att de kan urskilja de ideologier som inte har sin grund i de bibliska sanningarna. Hjälp dem att föra
fruktbara samtal om detta med sina föräldrar, enligt Joh. 14:26.
4. att nordkoreanska flyktingar som bor
och studerar i Sydkorea ska hitta mentorer och lärare som ser deras behov och
hjälper dem att anpassa sig till det
okända utbildningssystemet.

barn som är bundna till sina universitets- 21. att kristna skolgrupper i Kanada ska
nå ut till sina kamrater på ett kärleksfullt
studier. Hjälp dem att få regelbunden
sätt med sanningen i evangeliet.
kvalitetstid tillsammans med varandra.
12. att du skyddar kvinnliga studenter i
Japan från sexuella trakasserier. Vi ber
att din rättvisa ska råda och leda varje
skola.
13. att de tyska elever och föräldrar som
samlas till bön för sina skolor och lärare
ska uppfyllas av din vishet, urskiljningsförmåga och glädje. Herre, vi ber att fler
ska komma samman för att be.
14. att du ger vishet till politiker och skolmyndigheter i Sverige i deras försök att
lätta på lärarnas allt större arbetsbelastning. Myndigheterna räknar med en brist
på 80 000 lärare under de närmaste tio
åren, därför ber vi att du kallar på fler
som vill undervisa.

15. att lärare i Bonaire vill stanna på ön
under en längre period så att relationen
mellan elever och lärare kan utvecklas
5. att du ger kraft och mod till kristna
och blomstra, vilket förbättrar elevernas
ungdomar i Sverige som förlöjligas av
sina klasskamrater och lärare bara för att utbildning.
de tror på dig.
16. att du ger kraft och mod till kristna
ungdomar i Danmark så att de kan stå
6. att kristna elever i Tyskland ska refasta och vittna om dig. Vi ber om en
spekteras och få mod att bekänna och
väckelse på skolorna och att de som söförsvara tron på dig och din skapelse.
ker efter mening i sina liv ska bli räddade.
7. att studenter i Turkiet ska få tillgång
17. om ökade möjligheter till högre uttill allsidig utbildning. Hjälp studenter
från landsbygden som i genomsnitt bara bildning för indiska kvinnor som kan leda
till bra och trygga arbeten. Låt deras
har fem till sex års skolbakgrund. Vi ber
för de många flickor som gifter sig tidigt ögon fokusera på dig när du tillgodoser
deras behov.
och därför får kortare skolgång än pojkarna.
18. att de utbildningar som barnen får i
8. att skolungdomar i Sverige som söker olika kulturer inte ska vara snedvridna
och orsaka skada. Vi ber att flickor i
efter identitet och mening i sina liv ska
Frankrike ska se att deras verkliga värde
hitta det hos dig.
finns i dig så att de kan leva målmedvetet
9. för kvinnliga bibelskolelever som trä- för dig, Gud.
nas i Kina. Fördjupa deras relation till dig
19. att vietnamesiska pastorer och ledare
och öka deras tro på att du förser dem
ska ge sina fruar läs- och skrivundervismed allt vad de behöver.
ning. Vi ber om en ökad förståelse för
dessa kvinnor och att de får veta sitt
10. att studenter och skolpersonal som
värde och sin uppgift som dina döttrar.
är kristna finner andra kristna på sina
skolor som de kan be tillsammans med.
20. att du ska verka bland regeringsledaHjälp dem att uppmuntra varandra att
möter i Afrika så att de prioriterar utbildstå starka i sin tro och sitt vittnesbörd.
ning och förser skolor med kvalificerade
11. att du hjälper sydkoreanska föräldrar lärare och andra nödvändiga resurser.
att vara förebilder i tron på dig och kunna
förmedla din sanning och kärlek till sina
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22. att du ger Peggy Banks, global verksamhetsledare för TWR Women of Hope,
vishet och en tydlig inriktning då hon i år
skapar material och videofilmer i ledarskap för att utveckla verksamheten.
23. att könsrelaterat våld och tidiga äktenskap som leder till allt för tidiga graviditeter bland flickor ska upphöra, så att
de kan fortsätta sina utbildningar och
slippa hamna i fattigdom.
24. på denna internationella utbildningsdag att flickor över hela världen ska få
innehållsrika utbildningar och det stöd
som behövs för att kunna genomföra sina
studier.
25. att Brasiliens regering ska investera
resurser i utbildningssystemet, ge skäliga
löner till lärarna och säkerställa skolmiljön på varje skola.
26. att du ger kraft, beslutsamhet och
vishet till unga, gifta kvinnor och mammor i Bonaire som återvänder till skolan
för att avsluta sina utbildningar.
27. för ledare i Tanzania som ansvarar för
läroplanen. Må de ledas av din Ande,
Gud. Ge dem stor vishet i hur man förser
folket med bra utbildningar.
28. att räckvidden ska utvidgas för programmen Women of Hope och Kuña Paraguay på guarani så att budskapet om
din frälsning når ut till fler sydamerikaner.
29. att skolungdomar i Sverige ska få
kristna kamrater och ’mödrar & fäder i
Kristus’ som kan vägleda dem i tro och
liv.
30. om insikt och kreativitet till översättare och team som producerar programmet Women of Hope för kvinnor som är
analfabeter. Hjälp teamen att på ett
effektivt sätt kommunicera dina sanningar in i deras kulturella sammanhang på
deras eget modersmål.
31. om fred i Haiti så att barn och studenter återigen kan delta i undervisningen i
skolorna och på universiteten.
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