Eystur Afrika bønar áheitanir - juni 2022
1.
Harri, mátti Títt evangeliið ikki bert sameint fólkið í Rwanda við Teg, men eisini ført til
sameining millum teir stríðandi ættarbólkarnar. Ber hjørtum og kenslum teirra Tína grøðing og
sameining og einleika millum ættarbólkarnar. (Kolossebrævið 1:20)
2.
Almáttugi Gud, vit biðja um, at Tú gert ein útveg burtur úr hungri og fátækradømi, sum
er eitt úrslit av, at grashoppur týna so nógva grøði um alt landið í Etiopia. (Sálmur 145:15-16).
3.
Harri, set mót í fólkið í Mara økinum í Tansania, sum hava átikið sær at vera ein rødd til at
mótmæla umskering av kvinnukynsgøgnum. Veit teimum viðhald frá teimum, sum kunnu seta
mentanarligar broytingar í verk. (Josva 1:9)
4.
Gud, vit biðja um, at Tú skalt útvega eitt nýtt stað til eina samkomu í Eritrea, har tey kunnu
tilbiðja Teg og hava eina ávirkan á samfelagið. (Filippibrævið 4:19)
5.
Vit biðja Teg, almáttugi Gud, at gera tað so, at trongstaddar kvinnur í londunum í Afrika
fáa samband við tey røttu fólkini, hugflog til handaligt skapandi virksemi og nýggjar møguleikar
til at uppihalda sær sjálvum og sínum familjum. (Seinna Korintbræv 9:8)
6.
Harri, vit biðja um verju fyri okkara toymi í Somalia, tá tey seta seg í samband við lurtarar
gjøgnum telefon, Facebook og persónligar vitjanir. (Sálmur 32:7)
7.
Himmalski Faðir, vit biðja fyri kvinnum í Burundi, sum stríðast fyri at uppihalda familjuni,
eftir at hjúnafelagi teirra er farin frá teimum. Góði Faðir, veit teimum starvsmøguleikar og
samkennandi stuðul. (Jákupsbræv 1:17).
8.
Almáttugi Gud, vit biðja fyri samkomuni á Sansibar, at hon má vera sterk í trúnni og
áhaldandi í at boða evangeliið óttaleys. (Fyrra Pætursbræv 1:9)
9.
Almáttugi Gud, Tú kennir arbeiðisloysið, turkin og vantandi náttúrutilfeingið í Djibouti
eystan fyri Etiopia. Vit biðja um at tey ikki ivast um Tín kærleika til fólkið, og at tey mugu leita
til Tín og líta á, at Tú veitir teimum alt. (Sálmur 23:1)
10.
Vit takka og prísa Tær, Harri, fyri bønarbólkar í Kenya, sum trúfast hildu á við sínum
møtum á netinum, hóast tað fyri stuttum aftur var stongsil. (Hebrearabrævið 10:24)
11.
Tað eru so nógvar kvinnur í Suðursudan, sum eru offur fyri kynsligum ágangi. Góði Gud,
veit teimum grøðing fyri sál og sinni og tann heilivág, sum teimum tørvar. (Sálmur 147:3)
12.
Orsakað av barnagiftu og av tí, at ungar gentur í tannárumum gerast við barn í Uganda, líða
nógvar av fistula. Harri, vit biðja fyri teimum, at tær mugu fáa atgongd til læknaliga viðgerð og
Tína andaligu lívgan. (Sálmur 103:3)
13.
Vit biðja fyri trygdini hjá trúgvandi kristnum, sum útgera ein so lítlan minniluta í londum
við strongum eftirliti av einari øðrvísi ráðandi religión. Gud gev teimum Tín guddómliga frið og
Tína verju. (Esaias 26:3-4)
14.
Góði Gud, ávirka samkomuna í Rwanda til at hjálpa og útvega trygg støð, har kvinnur, sum
hava alkoholikara til mann, kunnu leita sær skjól. (Matteus 25:40)
15.
Harri, vit biðja um, at friður má koma at valda aftur í Etiopia, og at loysn skal verða funnin
fyri stríðnum har. Mátti leiðslan har tikið ímóti vísdómi frá Tær, og máttu tey viljað gjørt tað, sum
er rætt og rættvíst í Tínum eygum. (Jákupsbræv 1:5)
16.
Himmalski Faðir, vit biðja, at Tú stimbrar tey, sum samskipa verkið í Tanzania , sum
ótroyttiliga virka fyri at seta mót í nógvar kvinnur í bønarbólkum har. (Hebrearabrævið 10:24-25)
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17.
Himmalski Faðir, tað eru so mong, sum hava mist síni kæru hetta seinasta árið, orsakað av
koronafarsóttini. Máttu tey, sum eru niðurtyngd funnið vón, ugga og frið í Tíni nærveru. (Seinna
Korintbræv 1:3-5)
18.
Faðir í Himli, veit Tú ungum gentum í Suðursudan veruligar útvegir, tá tær verða seldar av
sínum svøltandi familjum til at giftast og av tí ikki sleppa at fáa nóg nógva skúlagongd. (Matteus
7:7-8)
19.
Harri, av tí at tað er ótrygt hjá kristnum trúgvandi íbúgvarum at vitna fyri vantrúgvandi í
Djibouti, biðja vit Teg vekja upp trúboðarar uttanífrá, sum veruliga kunnu náa inn til fólkið í
Djibouti. (Kolossebrævið 4:5-6)
20.
Harri, takk fyri bønarbólkarnar í Burundi, sum geva kvinnum høvi til opinlýst at siga frá
sínari gleði og sínum sorgum og bera byrðar hvør hjá øðrum. (Galatiabrævið 6:2)
21.
Himmalski Faðir, vit biðja fyri fólki, sum gjørdust arbeiðisleys í farsóttartíðini. Fíggjarliga
strongdin hevur elvt til stríð í familjum innanhýsis, og summi eru vorðin ávirkað av tí til at fremja
harðskap heima við hús. (Sálmur 140:13; ensk 140:12)
22.
Kærleiksfulli Faðir í Himli, nøkta tann andliga og kensluliga tørvin hjá einkjum í Rwanda,
sum fostra børnini upp einsamallar. Gev teimum styrki til at megna at koma ígjøgnum. (Esaias
40:29)
23.
Himmalski Faðir, vit takka og prísa Tær fyri, at lurtarar í Kenya tráa eftir at hoyra beinleiðis
sendingar, sum TWR Kvinnur við vón gera. Vit biðja Teg, at Tú vekur upp gevarar í Kenya at
fíggja hetta. (Sálmur 107:9)
24.
Góði Gud, veit ríkisforsetanum í Tanzania, Samia Suluhu Hassan, nógvan vísdóm og gev
henni stórt dirvi til at stjórna landinum. (Fyrra Timoteusarbræv 2:1-2)
25.
Harri, takk fyri okkara TWR Kvinnur við vón sjónbanda leikir, nevndir Healing Voice
(Grøðandi Rødd) í Ari samfelagnum í Etiopia. Teir hava ávirkað lívið hjá mongum, og
sundurfarnar familjur eru vorðnar sameindar aftur. (Fyrra Tessalonikubræv 5:11) )
26.
Faðir í Himli útvega starvsmøguleikar fyri kvinnurnar í Uganda, sum stríðast fyri at útvega
sínum familjum sjálvt tað allarneyðugasta, sum teimum tørvar. (Jákupsbræv 1:4)
27.
Himmalski Faðir, takk fyri, at bønarbólkarnir í Rwanda økjast! Vit prísa og takka Tær fyri,
at tú vekur upp so mangar kvinnur, sum biðja fyri heimlandi sínum. (Sálmur 107:1)
28.
Tað óstøðuga internetsambandið í Etiopia hevur margfaldað trupulleikarnar av sóttarhaldi
og avbyrging frá koronusóttini, og elvt til vantandi størv og alskyns forðingar fyri at kunna
samskifta sínámillum. Góði Gud veit hesum særda fólki Tín frið. (Filippibrævið 4:6-7)
29.
Góði himmalski Faðir, veit teimum linna, sum líða av fistula í eystara parti av Afrika. Leið
tær til at fáa góða læknaliga viðgerð og stuðlandi vinir, sum kunnu lívga tær og geva teimum mót.
(Sálmur 121:1-2)
30.
Almáttugi Gud, vit biðja fyri øllum londunum í Afrika, har fátækradømi, tvørrandi lesi- og
skriviførleiki, arbeiðisloysi og brotsgerðir eru at finna. Umringa fólkið har við styrki og Tínum
friði. (Fyrra Sámuelsbók 2:8)

”Høvuðsstuðulin undir øllum kristiligum arbeiði er bøn” (Eeva Vӓhӓsarja)
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Leita eftir vón í dag eftir Peggy Banks
“Veitst tú tá ikki, hevur tú ikki hoyrt tað? – at Harrin er ævigur Gud; jørðina
hevur Hann skapt so víð, sum hon er. Hann møðist ikki. Hann verður ikki
máttleysur, vit Hansara er órannsakiligt. Hann gevur hinum troytta kraft og
hinum máttleysa mikla styrki.” Esaias 40:28-29
Tað kann taka tíð at gera broytingar í lívi okkara. Eitt nýtt samband. Ein nýggjur familjuarvur. Ein
nýggj fyritøka. Alt hetta tekur tíð at byggja upp. Men hvar venda vit okkum, tá ið vit bíða eftir, at
broytingar fara at henda? Hvaðani fáa vit styrki til at koma ígjøgnum, tá ið vit síggja, at okkurt
spakuliga verður myndað? Hví mugu vit bíða, tá ið Gud myndar okkurt nýtt? Ert tú nakrantíð farin
undir eina verkætlan bert fyri at hugsa: ”Hetta tekur longri tíð, enn eg hevði væntað”.
Eg vaks upp í einum heimi við einari ommu, sum var ein høgt mett seymikona, og sum ein ung
kvinna hevði hon havt sína egnu fyritøku í New York City. Systir mín lærdi hetta hegnið av henni
og fekk alsk til seyming, men tað lá ikki so væl fyri hjá mær. Eg minnist, at eg hugsaði: ”Tað eru
ov nógv stig at taka fyri at skapa einar nýggjar buksur.” Eg klipti altíð hornini fyri at fullgera
sniðið. Eg var óviss og ørkymlað, og í mínum ivasemi gjørdi eg alt skeivt, og tað tók mær longri
tíð at fullføra verkætlanina orsakað av mínum ”tørvi” til at klippa hornini av fyri at síggja tað
endaliga sniðið.
Eg hugsi um tær ferðirnar, tá ið Gud myndaði eitt nýtt lívsmynstur fyri meg, tá ið Hann skapti eina
nýggja fatan av mínum endamálið og mínari ætlan at virka í trúboðan. Sum árini hava gingið, havi
eg verið freistað til at biðja Gud flyta meg skjótari gjøgnum umbroytingargongdina. Gongdin fær
meg at siga farvæl til skeivar uppfatanir og leggja meg eftir sannleikanum um, hvat ið Gud sigur
um mín samleika og endamálið við lívinum. Tað er lættari at halda, at vit hava einki virði, ella at
vit fara ongantíð at gerast eitt týdningnarmikið fólk. Vit kunnu spæla hesar gomlu pláturnar í
okkara hugaheimi og trúgva teimum, ella vit kunnu loyva Gudi at umskapa okkara sinni og trúgva
sannleikanum, at vit eru vandaliga og undurfult skapað í Hansara mynd. (Sálmur 139:14)
Í dag liva vit í einum heimi, sum framvegis er fullur av nógvari óvissu. Og hvør dagur kann kennast
sum ein óavgjørdur dystur, av tí at lutirnir alla tíðina mennast, broytast og flyta seg í ymiskar ættir.
Tó trúgvi eg meir og meir, at hvørt eitt stig, meðan vit ferðast eftir lívsvegnum, førir okkum nærri
til ein ævinleika saman við Gudi. Og hvør árstíð gevur eina nýggja fatan av, hvat tað merkir at
endurnýggja okkara styrki, meðan vit bíða eftir Harranum. (Esaias 40:30-31). Tú hevur virði! Gud
elskar teg og skapar í tær eitt undurfult snið, av tí at tú ert smíð Hansaraa skapt í Kristi Jesusi.
(Efesusbrævið 2:10)
Hvat enn tú fert ígjøgnum í dag, bíða bert, hygg og síggj, hvat Gud fer at gera. Hann skapar í Tær
og mær nakað nýtt. Hann byggir í okkum eitt djúpari álit á Hansara sannleika og eina ætlan fyri
okkara lív. Hann byggir ein sterkari bundinskap av Hansara endamáli við okkara lívi.
Stúr ikki. Trúgv ístaðin í dag, at tú fert at vaksa, um tú bíðar. Minst til, at alt hevur tíð sína undir
himli. (Prædikarin 3:1-8)
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