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Bønaráheitanir juli 2022 - Asia 

1.  Avmarkingar av átrúnaðarligum innihaldi á netinum í Kina eru vaksandi; vit biðja, at Tú gevur 

teimum, sum arbeiða við hesum, vísdóm frá Tær til kortini at verða før fyri at kunna boða evangeliið 

greitt. (Orðtøkini 2:7) 

2.  Harri, gev teimum málsligu samskiparunum í India styrki og vegleiðing til at finna sjálvboðin, 

sum vilja biðja og skipa fyri bønarbólkum, fyrireika møtir og hava samband við áhoyrarnar hjá 

Kvinnur við vón sendingum. (Esaias 28:29) 

3. Mett verður, at uml. 80% av fólkinum í Indonesia ikki kenna Teg. Tí biðja vit Teg, Faðir, at Tú 

kann nýta Kvinnur við vón sendingarnar á indonesiskum og javanskum ikki bara til at geva teimum 

vegleiðing í heilsuviðurskiftum, men eisini andaligum viðurskiftum, so tey koma at skilja, hvør Jesus 

er. (Kolossebrævið 1:9) 

4  Góði himmalski Faðir, verj kvinnur, gentur og tey minni mentu í Suðurkorea frá óndskapinum í 

sex-handlinum, bæði kropsliga og talgilt (á netinum). (Sálmur 91:3) 

5.  Góði Gud, gev Kvinnur við vón toyminum í Kambodja íblástur og hugflog til at menna verkætlanir, 

sum kunnu náa ymiskar bólkar av kvinnum við Tínum kærleika og Tíni vón. (2. Mósebók 35:31) 

6.  Góði Harri og Gud, bjarga kvinnum og børnum í Japan, sum eru misbrúkt. Grøð tey likamliga, 

sálarliga og andaliga, og ger, at tey finna vónina í Jesusi Kristusi. (Sálmur 103:3-5) 

7.  Faðir, brúka ta grundleggjandi seymi- og sniðgevingar útbúgvingina í Nepal til at hjálpa luttakarum 

at skapa eina inntøku til sínar familjur. Enn meira týdningarmikið er, at vit biðja fyri, at tey finna 

frelsu og vón í Jesusi. (Sálmur 128:2) 

8.  Harri, brúka Kvinnur við vón sendingarnar á Filipsoyggjunum - á sebuano, ilokano og tagalog 

málunum –  at nema hjørtuni, at bera vón og broyta lívið hjá kvinnum har. (Rómbrævið 15:13) 

9.  Faðir, styrk tær fátæku kvinnurnar á teimum fjarskotnu økjunum í norður Vietnam, sum arbeiða 

hart fyri at forsyrgja sínum børnum og aldrandi foreldrum. (Esaias 40:29-31) 

10. Sum matvørur dýrka ógvusliga í Mongolia, hava familjur við lágari inntøku illa ráð at keypa mat. 

Góði Gud, nøkta teirra dagliga tørv, so hesar familjur ikki koma at ganga svangar. (Sálmur 34:7)(enskt 

34:6) 

11.  Harri, vit biðja, at kvinnur í Singapor kunnu fáa størv, sum eru hóskandi fyri tær og samsvarandi 

teirra førleika og útbúgving. (Orðt. 31:31) 

12.  Gud, vit biðja, at tann almenni siðurin í Kina at virðismeta dreingir meir enn gentur má halda 

uppat. Vit biðja, at samkomur/kirkjur vilja fylgja, tí, sum Guds ríki virðir, heldur enn tí ósambæriliga, 

sum samfelagið ger. (Fyrsta Mósebók 1:27) 

13.  Vit takka Tær, Harri, at TWR Kvinnur við vón í India hava verið førar fyri at stíla fyri 

verkætlanum, sum vegleiða um evni sum t.d. ófruktbæri, fíggjarstýring og krabbamein, tílík evni, 

sum kunnu vera til fyrimun fyri kvinnur. (Esaias 28:26) 
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14.  Himmalski Faðir, vit takka Tær fyri, at Tú hevur útvegað 64 lokalar sendistøðir, sum útvarpa 

Kvinnur við vón sendingar, ið boða andaligar boðskapir  og praktiskar upplýsingar til fleiri túsund 

lurtarar kring um í Indonesia. (Seinna Korintbræv 9:11-12) 

15. Vit biðja, at fólk í Norðurkorea koma at hoyra Kvinnur við vón sendingar, sum verða framleiddar 

í Suðurkorea, at tey koma at skilja gleðiboðskapin, kenna Guds kærleika og taka ímóti Jesusi Kristusi 

– og at Tú verjir tey, sum lurta. (Esaias 28:23) 

16.  Í Kambodja stríðast nógv ungfólk og nógvar kvinnur við  tunglyndi. Ger, at hvør einstakur av 

teimum skal  finna vón og grøðing í Tær, góði Gud. (Sálmur 94:19) 

17.  Harri, nógvar asiatiskar kvinnur arbeiða í Japan fyri at forsyrgja familjum sínum, sum eru eftir 

heima. Harri, ger, at tær fáa at hoyra frelsuboðskapin. Varða tær frá einsemi og ótta, frá at familjubond 

slitna og frá menniskjahandli. (5. Mósebók 31:6) 

18.  Faðir, vit prísa Tær fyri, at í mai í ár var talið á sendistøðum í Nepal, sum útvarpa Kvinnur við 

vón sendingar, økt frá 8 til 15. (Fyrra Krønikubók 16:9) 

19.  Mong hjún á Filipsoyggjunum hava torført við at knýta seg til hvørt annað. Faðir, gev samljóð í 

teirra  hjúnalagi og lær tey at samskifta væl. (Fyrra Pætursbræv 3:8-12) 

20. Harri,  broyt hjørtuni á teim vaksnu í Vietnam, sum fara illa við børnunum og misbrúka tey, ger, 

at tey vaksnu í staðin hava umsorgan fyri teimum og verja tey. Ger, at myndugleikarnir vilja upplæra 

fólkið og taka stig til at steðga hesum óndskapinum. (Orðtøkini 25:28) 

21.  Harri, vit biðja fyri, at tað vaksandi talið av tannáringum, sum gerast við barn í Mongolia, má 

steðga. Ger, at tey ungu verða lærd og skilja vísdómin í Tínari guddómligu ætlan við kynsligum 

sambandi innan hjúnalagið. (Fyrra Tessalonikubræv 4:3-6) 

22.  Vit biðja, at allar kvinnur í Kina koma at kenna sín sanna samleika í Gudi, sum vil geva teimun 

eina kenslu av sjálvsvirði, hóast umstøðurnar. (Efesusbrævið 1:4-6) 

23.  Harri, vit biðja Teg broyta hjørtuni á monnum í Kambodja, sum fremja harðskap heima við hús, 

og at Tú grøðir tær kvinnur, sum líða undir hesum í lívinum, bæði likamliga, sálarliga og andaliga. 

(Esaias 29:24) 

24.  Harri, vek upp kvinnuligar leiðarar í India, sum eru andaliga sterkar, og sum vilja boða 

gleðiboðskapin og hjálpa kvinnum at finna grøðing, vón og frið í Jesusi. (Titus 2:1-5) 

25.  Góði Gud, vit takka Tær fyri tann trúfasta gevaran, sum í 20 ár hevur stuðlað fíggingini av at 

framleiða og varpa út Kvinnur við vón sendingar á indonesiskum og javanskum. (Jóhannes ev. 3:21) 

26.  Vit takka Tær, Gud, fyri, at familjur í Suðurkorea hava verið styrktar, og at talið á hjúnaskilnaðum 

er minkað, nú tey hava havt meira tíð saman heima orsakað av koronufarsóttini. (Sálmur 133:1) 

27.  Góði Faðir, verj tey aldrandi fólkini í Japan. Lat tey kenna, at Tú ert altíð hjá teimum, líka til 

deyðan. Legg Tínum børnum í samkomunum á hjarta at brúka tíð saman við teimum og leiða tey til 

Kristus. (Esaias 46:4) 
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28.  Vit biðja, at tey, sum fremja neyðtøku av børnum í Nepal mugu koma fyri rættin og standa til 

svars fyri tað. Broyt Tú hjørtu teirra. Faðir, grøð børnini, sum hava upplivað henda óndskapin. 

(Sálmur 147:3) 

29.  Vit biðja fyri arbeiðsleysum kvinnum á Filipsoyggjunum, tá tær søkja hóskandi arbeiði, at tær 

venda sær til Tín sum sín forsyrgjara. (Sálmur 34:11)(enskt 34:10) 

30.  Faðir, styrk tær kristnu kvinnurnar í Vietnam, til at koma í eitt inniligari samfelag við Teg, sum 

tær ganga Tína leið. Gev teimum vísdóm til at luta evangeliið við aðrar kvinnur, og at læra tey 

nýumvendu meir um trúnna. (Seinna Timoteusbræv 2:2) 

31.  Vit biðja, at bæði kropsligur og sálarligur harðskapur heima við hús í Mongolia má halda uppat. 

Faðir, ger, at menninir elska konurnar, soleiðis sum tú býður. (Kolossebrævið 3:19) 

 

 

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

 

2022 Juli-august – Søga um vón 

eftir Grace Kwon, sjálvboðin við TWR Kvinnur við vón 

 

Halló, eg eiti Grace. Eg havi í áratíggju vitað um TWR sum ein felagsskap, ið boðar evangeliið og 

røkkur nærum alla klótuna. Men mín kunnleiki til TWR Kvinnur við vón byrjaði í grundini, tá ið mín 

góða vinkona gjørdist teirra samskipari fyri Japan. Síðani tá havi eg havt høvi til at arbeitt saman við 

henni sum sjálvboðin, hjálpt til við at umseta skrift til kringvarpssendingar og tann japanska 

bønarkalendaran. 

Eg vaks upp í einum góðum og tryggum kristnum heimi, fekk eina kristna uppaling og kendi nakað 

til ta andaligu støðuna í okkara verð. Men tað var ikki, fyrr enn eg byrjaði at umseta skrift til 

kringvarpssendingar og tann japanska bønarkalendaran, at eg sá, hvussu álvarsligir og umfatandi 

trupulleikarnir hjá mannaættini eru. Mítt lív tóktist so lætt samanborið við tað, sum eg las um í 

bønarkalendaranum, og eg gjørdi av, at eg skuldi ikki longur lata smáting í mínum lívi loypa ótta á 

meg. Eg byrjaði at biðja inniliga fyri heiminum og teimum, sum vóru rundan um meg, og tað gekk 

upp fyri mær, hvussu nógv øllum tørvar, at tað verður biðið fyri teimum. 

Hóast eg vaks upp í einum góðum umhvørvi og enntá havi ein trúgvandi mann, so gjørdist eg fyri 

stuttum skelkað av trupulleikum í mínari familju. Eg fyltist við djúpari sorg og visti ikki, hvat eg 

skuldi gera. Júst tá rættlas eg eitt av skriftunum hjá Kvinnur við vón, sum skuldi útvarpast, og eg sá 

tey bíbilsku vísdómsfyltu ráð fyri kvinnur. Sendingin var hjartalig og fylt av Guds kærleika, og 

sannleikin var framborin á ein mildan og lættskiljandi hátt. ”Eg eri ikki einsamøll í at líða,” kendi eg 

á mær, sum eg las hetta skrivið. ”Gud vil miskunna mær og hjálpa Sínum fólki.” Eg fekk enn eina 

ferð vissu í míni sál! Eg fekk nýggja vón, gleði og mót í Gudi fyri meg sjálva og míni vinfólk. Sjálvt 

um mínir trupulleikar ikki eru loystir, so var mær givin ein sannur friður og vísdómur til at velja 

Harrans leiðslu, enntá í smáum lívsspurningum.  

Eg eri Harranum so takksom fyri hendan felagsskapin, fyri teir trúføstu fyribiðjarar, sum biðja dag og 

nátt, og fyri tey, sum arbeiða við at breiða út boðskapin í evangeliinum. 
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KVINNUR VIÐ VÓN      twrwomenofhope.org  

 

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 

 

Av tí at bønaráheitanir frá TWR hendan mánaðin er fyri ASIA, so latið okkum eisini biðja 

fyri føroysku trúboðarunum og vinfólki okkara í ASIA og takka fyri trúboðanartænastu 

teirra har. 

 

Í Tailandi:  
Corine og Sørin Joensen og synir teirra, Eli, Aron og Noah; í Chiang Mai; 

Judy og Óli á Grømma Jacobsen, sum fyrireika heimsráðstevnu í Tailandi i novembur í ár 

fyri 150-200 missiónsleiðarum og –ráðgevarum. 

 

Í Japan: 
Shino og Hallur Mortensen og børn teirra, Kano, Nana, Louie og Rio, í Atsugi nær Tokyo; 

Elsa Martina og Yuichi Sakaguchi og børn teirra, í Osaka; 

Chiaki Kaiho, manni hennara og soni teirra. Frá hennara føroysku  útbúgving og vitjanum í 

Føroyum kenna nógv her Chiaki, sum nú arbeiðir fyri japanska bíbliufelagið í Tokyo. 

 

Í INDONESIA: 

Krissy og Daniel Hansen og ársgamla dóttir teirra Zephaniah.  

 

Á FILIPSOYGJUNUM: 

Liz og Ragnar Niclasen, sum hava virkað har og vóna at fara aftur; 

Cathy og Jógvan Júst Rasmussen, sum hava virkað har og framvegis vitja í Puerto Prinsessa;  

Judy og Óli á Grømma Jacobsen, sum hava virkað og búð í Manila í 10 ár, og hava vitjað á 

Filipsoyggjunum aftur í vár; 

Monika og Tim Sharp og døtur teirra eru heima nú, tey hava verið í Naplud í fleiri ár; 

 

Í PAPUA NÝGUINEA: 

Natalie og Philip Hansen við sonunum Louis og Timon, í Kovol; 

Carol og Poul Joensen, sum hava virkað og eru knýtt at samkomuarbeiði í Sorimi; 

Annika og Simon Flanagan við børnunum Nya, Noah, Karis, Judah og Ethan virka í Mengen; 

Lili og Brian Poulsen við børnunum Elliot, Jude og Evelyn. 

 

Upplýsingar um føroysku trúboðararnar eru mestsum allar úr BØNARLØTUNI juni, juli, august 

2022 - Útg. Kristniboðssambandið 
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