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Mai 2022 - Bønaráheitanir – Suður Afrika 

1. Nógvar kvinnur og mong børn eru vorðin heimleys av syklonum, sum raktu landið Mosambik. 

Gud hjálpi teimum, sum hava mist alt, og veiti teimum til fulnar tað, sum teimum tørvar. (Sálmur 

46:2; ensk 46:1) 

2. Himmalski Faðir vit biðja um gudsóttandi leiðslu í Simbabve – í stjórnini,  hernaðarliga 

politivaldinum, herinum, løgregluni og dómsvaldinum. Máttu tey virka eftir Tínari rættvísi og 

rættferð. (Sálmur 119:1-3) 

3. Himmalski Faðir, Tú setti hjúnabandið á stovn sum ein sáttmála millum mann og konu. Góði 

Faðir, hjálp fólkinum á Madagaskar at skilja hetta og venda sær til Tín fyri at fáa samljóð í síni 

hjúnabond.(Fyrsta Mósebók 2:24) 

4. Táið tær, sum taka lut  í bønarbólkinum hjá TWR Kvinnur við vón í Malawi, venda sær til Tín, 

góði Harri, gev teimum vísdóm og høvi til at fáa sær starv til at uppihalda familjum sínum og 

stuðla sínum samkomum og búskaparligu menningini í landi teirra. (Sálmur 20:2-3; ensk 20:1-2)  

5. Gud send trúboðarar Tínar til Lesetho at prædika evangeliið og venja lærisveinar upp í Tínum 

Orði. Mátti endurnýggjan tikið seg upp, við tað at fólk halda fast við Teg og Tín lívsumbroytandi 

sannleika. (Sálmur 96:2-3) 

6. Harri, vit biðja um politiskt støðufesti í Eswatini (fyrrverandi Svasiland millum Suðurafrika og 

Mosambik). Mátti fólkið har gingið í Tínum friði og teirra leiðarar leita til Tín eftir vegleiðing. 

(Triðja Mósebók 26:3 og 6) 

7. Himmalski Faðir, bjarga og grøð tey, sum uppliva kropsligan harðskap, kynsliga misnýtslu, 

útnyttan og mismun. Mátti Tín gleðiboðskapur broytt eitt lív fyri og annað eftir so við og við. 

(Sálmur 12:6-9; ensk 12:5-8) 

8. Góði Harri, teimum familjum í Suðurafrika, sum endaðu í fátækradømi, tá fyritøkur teirra vórðu 

stongdar í farsóttartíðini, gev Tú arbeiði og vón. (Sálmur 113:7) 

9. Góði Harri, virka Tú í hjørtunum á fólkinum í Simbabve til at bera teimum tjóðskaparliga 

grøðing, sameining, frið og rættferð í landi teirra. (Sálmur 127:1) 

10. Himmalski Faðir, máttu menninir í Malawi funnið eitt trygt stað, har teir sínámillum kunnu 

luta tað, sum teir stríðast við. Ger enda á tí banni, sum fær menn at taka lívið av sær og lata børn 

síni sita eftir í vónloysi. (Sálmur 23:4) 

11. Veit teimum lesandi náði og frið, ver hjá teimum, sum fingu trupulleikar í lestrinum og 

óregluliga skúlagongd í farsóttartíðini. (Filippibrævið 4:6-7)  

12. Góði Harri, verj kvinnur í Afrika frá gáloysnum monnum, sum smitta tær við HIV/AIDS. Veit 

teimum sálarliga og kropsliga grøðing. (Onnur Mósebók 15:26) 

13. Himmalski Faðir, vek upp samkomu Tína í Eswatini, og veit tú endurnýggjan í øllum hesum 

landinum. Máttu trúgvandi sett Teg fremst í lívi sínum og livað Guds ríki, so onnur síggja tað. 

(Matteus 5:16) 
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14. Góði Harri, veit fólkinum í Afrika grøðing. Nógv eru ill, orsakað av trupulleikum í teirra farnu 

tíð. Grøð sinni og hjørtu teirra við Tínum sannleika og veit teimum Tín frið. (Sálmur 11-12; ensk 

10-11) 

15. Kvinnur í Lesotho verða ofta ikki virdar, Harri. Hjálp fólkinum har at síggja virðið í kvinnum, 

og at tey vilja taka sær av teimum og geva teimum somu møguleikar í lívinum sum onnur fáa. 

(Galatarbrævið 3:28)   

16. Góði Harri, ger enda á menniskjahandli við børnum sum søluvøru í Afrika, bjarga og grøð 

børn, sum eru og verða fangað í hesum óndskapi. Sannfør hjørtuni á teimum, sum misnýta hesi 

børnini. (Sálmur 5:11-13; ensk Sálmur 5:10-12)  

17. Góði Harri, vak yvir familjunum og yvir fíggjarvánunum hjá okkara sjálvbodnu í TWR 

Kvinnur við vón í Suðurafrika. Vit eru takksom fyri teirra góða arbeiði við at umseta 

bønarkalendarar. (Sálmur 121:8) 

18. Góði Harri, prísvøkstur og tørvur á vørum raka einkjur og foreldraleys serstakliga meint í 

Malawi. Leiðbein Tú leiðararnar har til at útvega støðufesti í teirra búskaparligu kreppu.  

(Filippibrævið 4:19) 

19. Himmalski Faðir, endurnýggja hjørtu og sinni á fólkinum í Simbabve til at venda sær til Tín. 

Mátti Tín sannleiki, friður og rættferð broytt fólkið har og alt samfelagið. (Sálmur 20:8; ensk 

Sálmur 20:7) 

20. Góði Gud, slít leinkjurnar av alkoholi og øðrum rúsevnum, sum nógvir menn í Afrika eru 

bundnir av. Máttu teir funnið fullkomið frælsi í Tær og fylgt Tær sum Harra (Sálmur 107: 19-20) 

21. Himmalski Faðir, endurreis búskapin í Eswatini, veit teimum, sum hava vald til at taka 

avgerðir, vísdóm frá Tær. Mátti alt fólkið í landinum har fingið arbeiði og alt, sum teimum tørvar. 

(Orðtøkini 3:5-6)  

22. Góði Gud, styrk Tú samkomu Tína í Afrika so ríki Títt kann verða grundað her á jørð. Komi 

ríki Títt; Verði vilji Tín. (Matteus 6:10) 

23. Vit biðja fyri teimum aldrandi í sóttarhaldi í farsóttartíðini. Máttu tey ikki verið gloymd, men 

verið lívgað av vitjandi familju og vinum. (Matteus 25:36) 

24. Góði Faðir, vit biðja fyri teimum í Suðurafrika, sum trúføst ganga í forbøn fyri øðrum og hava 

givið seg heilt til Tín. Gev teimum tað, sum teimum tørvar. (Sálmur 23) 

25. Vit biðja fyri Malawi, har landið er so illa farið av floymandi regni. Tá fólkið kallar á Teg um 

hjálp, veit teimum skjól og ver Tú teirra trygga stað. (Sálmur 46:2; ensk Sálmur 46:1) 

26. Góði Harri, á nógvum økjum í Simbabve er tørvur á endurreisn. Máttu leiðararnir har vent sær 

til Tín til at bøta um búskapin, skúla- og heilsutænastuskipanina hjá teimum. (Jeremias 33:3) 

27. Verj børnini og tannáringarnar, sum mugu ansa sær sjálvum og hvørjum øðrum í skúlasteðgum 

og frítíðum, meðan foreldrini eru til arbeiðis. (Sálmur 121:7) 

28. Tænastan hjá TWR Kvinnur við vón er forðað í summum londum í Afrika, osakað av 

villleiðandi tíðindum. Máttu fólk greitt hvørjum øðrum frá greidliga og við sannleika. 

(Kolossebrævið 4:6) 
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29. Himmalski Faðir, uppihalt og styrk Tú kvinnurnar í Afrika, sum líða undir føðslutroti, ongum 

lesiførleika, arbeiðisloysi, barnadeyðiligleika, fátækradømi, harðskapi og tørvi á tilfeingi. 

(Filippibrævið 4:6) 

30. Vit biðja um, at nógvar familjur í Suðurafrika vilja lata heim síni upp fyri foreldraleysum 

børnum í frítíðartíðini, so at einki barn verður slept upp á fjall. (Matteus 25:35) 

31. Góði Gud, máttu kvinnur í Malawi, sum kenna skemd av HIV/AIDS, verið sæddar sum 

virðismiklar døtur skaptar í Tínari mynd.  (Fyrsta Mósebók 1:27) 

 

Vit vilja eisini minna á at biðja fyri føroysku trúboðarunum Mirjam Olsen, Tanju úr Havn og 

manni hennara Kurt Abrahams, ið virka við OM í Mamelodi Aids Hope í Suðurafrika. 

 

”Høvuðsstuðulin undir øllum kristiligum arbeiði er bøn” (Eeva Vӓhӓsarja) 

 

 

Fíggjarstuðul:  

EvR hevur stovnað nýggja konto í Betri Banka nr. 9181 000 533 7145 til at flyta pening tilskilað 

til TWR. – Allur stuðul, sum kemur inn á hesa konto fer óskerdur til arbeiðið hjá TWR. –  

TWR PO Box 12, 82002 Bratislava 22 – Slovakia –– twre@twr.org 

 

 

 

KVINNUR VIÐ VÓN      twrwomenofhope.org  
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Ein lurtarasøga 

Søga um vón 

 

Hvussu kanst tú liva við HIV/AIDS? Hvussu kanst tú vinna á skemd og ótta um hesa sjúku? 

Eg vil fegin siga frá, hvussu Gud hjálpti mær longur fram á leið. 

Eg eiti Pudensiana, og eg búgvi á Sansibar. Eg eri gift, eri signað við einum barni, men eg livi við 

HIV/AIDS. Tá ið eg fekk staðfest, at eg hevði HIV/AIDS, varð lív mítt fylt við ótta og bangilsi. 

Eg mátti enntá fara úr mínum arbeiði, orsakað av dóminum og skemdini, sum eg kendi av hesari 

sjúkustaðfesting. Eg havi ongantíð kent meg so máttleysa, og satt at siga bíðaði eg bert eftir at 

doyggja. Fór eg nakrantíð at náa nakran av mínum lívsdreymum ella røkka nøkrum av mínum 

málum? Eg takki Gudi fyri viðgerðina við heilivági, sum er til taks hjá teimum, sum líða av 

HIV/AIDS. Eg fekk eisini hjálp frá ráðgeving og fekk útbúgving gjøgnum viðurkend verkstøð. So 

við og við vann eg mína styrki aftur, ikki bert kropsliga, men eisini sálarliga.  Nú livi eg eitt lív 

fylt av vón. Mítt lív er endurreist, og eg trúgvi, at eg fari at síggja mínar dreymar  veruligar. 

Eg eri takksom fyri, at eg nú kann síggja og handfara allar avbjóðingar, eftir at eg fekk staðfest, at 

eg var HIV/AIDS positiv. Eg eri takksom fyri, at eg vaksi nærri Gudi, meðan eg tilbiði við okkara 

kirkjukóri og fái hjálp av at lurta eftir Kvinnur við vón sendingum. Eg havi nú áræði til at læra og 

hjálpa øðrum kvinnum, sum møta somu avbjóðingum, orsakað av at tær hava fingið staðfest, at 

tær eru HIV/AIDS positivar. Eg kann biðja tær standa stinnar í teirra trúgv á Jesus. Lívið er ikki 

farið hjá teimum enn, og Gud hevur framvegis eina ætlan fyri tær.  

Kvinnur við vón sendingarnar hava eisini hjálpt mær við at uppala mítt barn. Eg kann siga, at mítt 

lív er kollveltandi batnað av hesum sendingunum. Eg livi eitt lukkuligt lív – eitt lív, sum ikki er 

fylt av sorg ella pínu longur. Má Gud signa øll fólkini, sum arbeiða við at gera hesar sendingar 

atkomiligar fyri okkum. 

 

 

Peggy skrivar: 

 

Sálmur 144:1-2 Etir Dávid. 

“Lovaður verið Harrin, klettur mín, sum lærir upp armar mínar til stríð, fingrar mínar til bardaga, 

miskunn mín og borg mín, vernd mín, frelsari mín, skjøldur mín og tann, ið eg søki mær skjól hjá, 

Hann, ið leggur fólkasløg undir meg.” 
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Kæru vinir. 

 

Í mai og juni seta vit sjóneykuna á okkara arbeiði í Eystur og Suður Afrika. Sum vit hugsa um hesi 

versini í Sálmi 144, minna tey meg á styrkina hjá okkara kvinnum runt um í heiminum at prísa  

Gudi mitt í stríðnum. Dávid lovprísaði Gudi, tí hann visti, at tað var Gud, sum lærdi hann at berjast. 

Og at tað var Gud, sum skuldi leggja fólkasløg undir føtur hansara. 

  

Eg ivist í, hvussu mong av okkum kunnu prísa og takka Gudi, tá ið vit eru stødd mitt í einum stríði? 

Trupulleikar í okkara familju, okkara heilsa, okkara arbeiði – og so mangt annað, sum kundi verið 

nevnt. Stríð er hvønn dag. Tað kann vera eitt likamligt stríð ella ein bardagi í sinninum. Ótti, ivi, 

mótloysi og einsemi  er bert eitt sindur av tí, sum mong av okkum stríðast við hvønn dag. Hvat 

kunnu vit so gera, táið vit koma í eitt stríð? Hvussu kunnu vit líta á Gud, meðan vit sríðast við at 

trúgva, at vit koma ígjøgnum ein annan dag? 

 

Vit kunnu biðja og takka! 

 

Góðu tit, tá tit biðja í hesum mánaðinum, minnist kvinnurnar á markini, sum møta nógvum 

avbjóðingum og stríði, teimum tørvar okkum at stríðast saman við teimum í bøn. Í bønum okkara 

biði eg um, at vit mugu vinna stríðið ímóti vantrúgv í okkara sinni og strevast hvønn dag, vitandi, 

at Gud er okkara skansi, borg og loysnari. 

 

Takk fyri, at tit standa so trúfast í bøn saman við okkara kvinnum runt um í heiminum. Eg veit, at 

tær kenna, at tit biðja, og fyri summar av teimum, er tað tað, sum hjálpir teimum gjøgnum hvønn 

dag og hvørt stríð. Tit eru øll ógvuliga kær mínum hjarta, og tað er mín bøn, at tit sjálv finna skjól, 

meðan tit standa stinn í bardaga í dag. 

 

Í Honum gleðist hjarta okkara 

 

Peggy Banks // altjóða leiðari // TWR Kvinnur við 

 

 


