TWR Kvinnur við vón - September 2022
Bønaráheitanir fyri Miðeystri og Norðurafrika
1. Almáttugi Gud, gev Kvinnur við vón toyminum í Saudi Arabia íðinskap og úthaldni, meðan tær halda á
við at náa út við vónríkum boðskapum. (Seinna Tessalonikubræv 3:13)
2. Orsakað av falli í peningavirðinum í einum miðeysturlandi er kostnaðurin av húsaleigu og matvørum
tvífaldaður, so at stakar kvinnur við børnum eru ikki førar fyri at gjalda fyri neyðsynjarvørur. Góði Harri veit
hesum kvinnum og børnum tað, sum teimum tørvar. (Filippibrævið 4:19)
3. Harri, vit vita, at tú hevur sorg, tá ið kvinnur og børn í Libanon verða illa viðfarin av monnum, sum tey
liva saman við, og sum gerast meir og meir ørkymlaðir av búskaparligum umstøðum. Góði Gud verj tey.
(Sálmur 9:10 – ensk 9:9)
4. Himmalski Faðir, gev trúgvandi kristnum kvinnum í Saudi Arabia Tín frið og vísdóm, sum búgva í
avbyrgdum samfeløgum, har tær ikki kunnu tala opinlýst um sína trúgv. (Sálmur 118:6)
5. Harri, lívga og opinbera Tína vón fyri familjum í Miðeystri, sum liva í útlegd, so tær fella til, tá tær koma
til onnur lond. (5.Mósebók 10:19)
6. Himmalski Faðir, kom til kvinnur úr Sýria, sum hava búð í flóttafólkalegum í 11 ár; nýt Kvinnur við vón
til at hjálpa teimum at finna vón í Tær. (Rómbrævið 15:13)
7. Gud, uppihalt einkjum í Miðeystri, sum fáa lítla løn og onga hjálp frá sínum familjum. Veit hesum
kvinnum styrki frá Tær. (Esaias 41:10)
8. Faðir í Himli, styrk tey, sum eru álvarsliga sjúk í Miðeystri við Tínari megi og veit teimum andaliga og
sálarliga grøðing, tí tey hava ikki ráð til 300 % prísvøkstur í heilivági. (Jeremias 17:14)
9. Fimm túsund kvinnur sigast at verða dripnar um árið í Miðeystri “til heiðurs”, sjálvt tá tær eru offur fyri
kynsligum ágangi. Gud, set í verk eina mentanarliga hjartabroyting til at gera enda á hesum ræðuleika. (Fyrra
Timoteusarbræv 2:1-2)
10. Harri, styrk kristin hjúnabond í Saudi Arabia. Eggja monnum til at standa ímóti freisting og verða sterkir,
gudsóttandi leiðarar báði í sínum familjum og samkomum. (Fyrra Timoteusarbræv 3:2-5)
11. Harri, gev okkara arabiska toymi í trúboðanartænastu hugflog til, hvussu ymisk miðla-amboð kunnu
verða nýtt til at náa fram til fortaptar og einsamar kvinnur. (Markus 16:15)
12. Almáttugi Gud, tak Tær av arbeiðsleysum og fátøkum kvinnum úti á bygdunum í Tunesia. Gev
embætisfólki, sum hava ávirkan, vísdóm at taka trupulleikarnar upp og finna hóskandi og nýtiligar loysnir.
(Sálmur 68:11 – ensk 68:10)
13. Gud, leið kvinnur í Miðeystri, sum eru í fongsli, til at finna Kristus og frælsi, sum Hann gevur. Hjálp
teimum at finna sín sanna samleika í Honum. (Jóhannes ev. 8:32)
14. Faðir í Himli, bygg upp nýggj og djúp sambond ímillum kvinnur í Miðeystri og Teg. Loyv okkara
tænastufólki at síggja ávøkstin av sínari trúboðanartænastu og lívga tey við vísdómi og miskunn frá Tær.
(Galatiabrævi 6:9)
15. Harri, verj tær nýplantaðu samkomurnar, sum hjálpa familjum í útlegd í londum í Miðeystri. Hjálp
teimum at boða evangeliið greitt. (Lukas 9:6)

16. Gud, vit biðja fyri kvinnunum í Jemen, sum møta harðskapi av ávísum mentanarátrúnaðum. Vegleið tey,
sum savnast í loyniligum samkomum, til at siga øðrum frá tí frælsi, sum tey hava funnið í Kristusi. (Seinna
Korintbræv 3:17)
17. Himmalski Faðir, vit biðja Teg reisa upp menn í Irak, sum kunnu virka fyri javnstøðu millum kynini.
Ger broytingar til at útvega rætt starvsbýti og minkandi harðskap móti kvinnum. (Ortøkini 31:8-9)
18. Vit takka Tær, Gud, at eftir mangar avmarkingar eru sosialu miðla-pallarnir hjá TWR Kvinnur við vón
tiknir í nýtslu aftur í Saudi Arabia. Góði Gud, halt fram at verja teir. (Seinna Tessalonikubræv 3:3)
19. Takk fyri kvinnurnar í Algeria og Marokko, sum hoyra, hvussu týdningarmiklar tær eru fyri Teg,
himmalski Faðir. Skapa teirra áhugamál og broyt lív teirra. (Sálmur 63:1)
20. Faðir í Himli, hjálp starvsfólkunum hjá TWR Kvinnur við vón í Miðeystri at vera dugnalig umboðsfólk
til at bera fram sanna týdningin av kærleika í Kristusi. (Rómbrævið 5:8)
21. Almáttugi Gud, fría øll flóttafólk í Miðeystri, sum eru fangað í óndsinnaðum felagsskapum. Gev teimum
ta vón og tað frælsi, sum kemur frá Tær. (Sálmur 118:5)
22. Harri gev leiðarum, sum hava myndugleika til at ávirka, dirvið til at steðga skøkjuvinnuni í Sýria og
Jordan. Og hjálp gentum í tanárum, sum eru lokkaðar í fellu at kenna sítt sanna virði í Tær. (Efesusbrævið
3:17-19)
23. Verj heilsustøðuna hjá kvinnum í Suður Sudan, Harri, og hjálp teimum at hava umsorgan fyri sínum
familjum og taka sær av teirra tørvi á heilsurøkt í truplum umstøðum. Veit teimum atgongd til betri
heilsuhjálp. (Sálmur 103:2-3)
24. Himmalski Faðir, lat stakar mammur í arabiskum londum kenna, hvussu nógv Tú elskar tær og góðtekur
tær. Máttu tær funnið virði og lívgan í Tær. (Matteus 10:31)
25. Faðir í Himli, verj allar samkomuleiðarar í Miðeystri, sum eru undir trýsti frá myndugleikunum. Vit biðja
Teg um at hjálpa hesum leiðarum at kenna Tína nærveru hvønn dag og at ávirka rættin at taka avgerðir til
teirra fyrimun. (Jóhannes 15:18)
26. Harri, ugga palestinsku kvinnurnar, sum missa síni børn í kríggi. Opinbera Teg fyri teimum sum Frelsara,
so tær kunnu koma at kenna Tín frið. (Jóhannesar ev. 16:33)
27. Kvinnur í Libya útgera ein av teimum minst-náddu bólkunum í arabiskum londum. Himmalski Faðir
útvega hesum kvinnum høvi til at hoyra um vón í Tær. (Kolossebrævið 4:3)
28. Nógvar kvinnur í Miðeystri eru útihýstar frá sínum familjum, tí at tær hava tikið ímóti Jesusi Kristi.
Harri, fyll hjørtu teirra við Tínum kærleika og Tínari miskunn. (Fyrsta Jóhannesarbræv 3:1)
29. Vit prísa Tær, Harri, at heystið er stórt ímillum kvinnur í Marokko. Vegleið okkara toymi til at finna
leiðslu, sum kann leiðbeina hesar kvinnur og læra tær í Guds Orði og bjóða teimum kristnan felagsskap.
(Lukas 10:2)
30. Gud, gev teimum arabisku uppfylgingartoymunum, sum skulu taka sær av teimum mongu umbønunum
um mat og fíggjarligan stuðul, vísdóm frá Tær til at skapa og finna veitingar til at útvega hesa hjálp. (Matteus
7:11)

”Høvuðsstuðulin undir øllum kristiligum arbeiði er bøn”
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Loyst úr leinkjum frá tí ónda
eftir Maribeth Stevens, í sjálvbodnari tænastu hjá TWR Kvinnur við vón

Amina* hevur eina søgu, sum er óreingiligt prógv um, at Kristus kann fullkomiliga broyta ein persón, sum
ynskir at fylgja Honum. Umbroytingin byrjaði, meðan hon lurtaði eftir Kvinnur við vón sendingum, sum
lærdu hana hugtøk so sum kærleiki, friður, sjálvsvirði og sáttargerð – hugtøk, sum ljóðaðu “fremmand” og
“ókend” fyri henni.
Av forvitinskapi setti hendan marokkanska kvinnan seg í samband við uppfylgingartoymið og segði teimum
sína søgu, hvussu hon royndi at fáa vald við at útinna gandakynstur. Sambært Aminu, so hevði hon, hóast
hon bert var síðst í tjúgu ára aldri, verið bundin av gandakynstri, sum hevði havt fastatøkur á henni í so langa
tíð, at andlit hennara var avskeplað nú.
Amina gjørdist bilsin, tá hon frætti aftur frá teimum, sum arbeiddu hjá TWR Kvinnur við vón, og hon svaraði
aftur: “Eg hevði aldri hugsað, at tit fóru at svara einum so óndum persóni, sum mær, aftur,” segði hon, “Eg
kenni tað, sum eg vil kvalast av synd og vil finna ein útveg burtur úr syndini.”
Í einari av sendingunum hoyrdi Amina søguna um, tá Jesus grøddi ein ungan mann, sum hevði verið settur
av illum andum. Søgurnar hugtóku hana, og Amina helt fram at samskifta við arbeiðararnar í toyminum.
Innihaldið í tí seinasta, sum hon skrivaði og sendi teimum, áðrenn hetta varð skrivað, er áhugavert:
“Tað tykist sum tykkara Harri Jesus er máttmikil! Eg havi biðið og helt á at biðja, at Hann skuldi loysa meg
frá mínum óndu leiðum og syndum, og tað kennist sanniliga, sum at eg eri loyst úr leinkjum og bondum. Eg
kenni ein lætta; byrðarnar eru ikki har longur.”
Hon helt áfram at siga, at hon visti ikki reiðiliga, hvussu tað hendi, men trýr, at Jesus grøddi hana. Amina
veit, at tað er nógv at læra um Jesus, og hon ynskir at læra meir av toyminum. Hóast hon enn er bangin um
fylgjurnar av sínum gerðum, trýr hon, at um toymið heldur fram at læra hana um Kristus og Hansara vegir,
so fer at gangast henni væl.
* Ikki hennara veruliga navn
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FÓLK Í LEIÐSLUNI HJÁ TWR Á VITJAN Í FØROYUM
Í døgunum 10. – 16. september 2022 koma trý fólk frá TWR at vitja samkomur og onnur, sum hava áhuga í
TWR.
Tey trý eru Frank Stephenson leiðari frá høvuðsskrivstovuni hjá TWR í Slovakia, John Lundy journalistur
hjá TWR og Peggy Banks altjóða leiðari av TWR Kvinnur við vón, sum skal hava ein boðskap á
kvinnustevnuni í Zarepta, um flogfarið lendir, sum ætlað, leygardagin 10. september.

