Komið, latið okkum tala saman um rætt! Sigur HARRIN:
um so syndir tykkara eru sum skarlak, skulu tær verða hvítar sum kavi;
um tær so eru reyðar sum purpur, skulu tær verða sum hvít ull.
Esaias 1:18

Kæru vinir.
Vit fara nú inn í heystmánaðirnar her. Veðrið verður kaldari, og heystlitirnir koma fram. Hendan tíðin á árinum
er ein tann, mær dámar best. Mær dámar so væl at síggja, hvussu Gud heldur um okkum við Sínum kærleika,
meðan árstíðirnar broytast. Hvør árstíð er frálík við sínum marglæti, og mær dámar so væl at merkja, hvussu mítt
hjarta og mín sál frøist av at síggja, hvussu vakurt Gud vísir Sín kærleika.
Meðan eg vaks upp, sá eg ikki broytingarnar av árstíðunum. Eg vaks upp í einum landsluti, har tað altíð var sól
og heitt. Eg visti ikki um kava fyrr enn nógv seinni í lívinum. Eg minnist, tá ið eg fyrstu ferð sá kava og endiliga
skilti skriftbrotið úr Esaias 1:18. Myndin, sum Esaias sipar til, gav mær andaneyð, tá eg við mínum eygum sá
vakurleikan av nýlagstum kava.
Gud talar til okkum gjøgnum Sítt skaparverk hvønn dag. Vit kunnu ganga úti og hoyra Hansara hjartans sangir,
tá vit lurta eftir fuglaljóðinum, tá kenna hitan av Hansara kærleika, tá vit sita í sólini, og síggja megina í Hansara
hond, tá ið vit hoyra dunið í stormunum. Fyri mær er hetta alt so stórbart og lívsumbroytandi. Men hvussu ofta
steðga vit nóg leingi á fyri at uppliva vakurleikan av Hansara skaparverki hvønn dag?
Tá vit bóðu í september og nú biðja í oktober, biði eg um, at Gud má lata hjarta tykkara upp til at hoyra Gud tala
til tykkum ígjøgnum Sítt skaparverk. Og tá vit biðja, skulu vit minnast til, at bønaráheitanirnar eru sendar inn frá
okkara toymum í Mið-Asia, Miðeystri og Norður Afrika (Central Asia, the Middle East and North Africa
(CAMENA). Hvør einasta av hesum kvinnum er skapt av Gudi, og tær hava latið okkum síggja eitt lítið brot av
tørvinum á hvør sínum øki.
Latið okkum biðja av innasta hjarta og átrokandi fyri Hansara døtrum og tørvinum í Mið-Asia, Miðeystri og
Norður Afrika (CAMENA). Lyftið upp hesar døtur, sum eru Guds serstaka og vakra “smíð Hansara, skapt í Kristi
Jesusi til góð verk“ (Efesusbrævið 2:10).
Takk fyri at tit heilhjartað halga tykkum til bøn og hugsa um tørvin hjá kvinnum runt um í heiminum og gjøgnum
fleiri ættarlið. Hvønn dag, tá ið eg vendi mær til Harran, takki eg fyri tykkum og biði, at Guds kærleiki og
miskunn skal nema tykkum. Hann er nær og hoyrir tykkara róp fyri tørvinum hjá líðandi, hjartabrotnum kvinnum.
Í Honum gleðist hjarta okkara
Dr. Peggy Banks, altjóða leiðari, TWR Kvinnur við vón
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1. Vit takka Tær, Gud, at Kvinnur við vón útvarpssendingarnar í Norður-Afrika hava hildið fram hóast
mótstøðu frá leiðarum av høvuðs religiónini. (1. Tessalonikubræv 5:16-18)
2. Faðir, vit biðja fyri einleika í familjum í Mið-Asia, við tað at menninir ofta fara uttanlands fyri at forvinna
pening, og konurnar eru einsamallar eftir heima við børnunum. (Sálmur 133:1)
3. Himmalski Faðir, vit biðja, at Tú gert tær kristnu trúgvandi kvinnurnar í Mið-Asia førar fyri at standa
andaliga sterkar, so tær kunnu vitna fyri teimum í sínum familjum og sínum vinum, sum eru ófrelst.
(Ápostlasøgan 1:8)
4. Harri, verj okkara kabylska toymi, onnur kristin trúgvandi og tey, sum hava samband við útlendingar, við
tað at tey møta øktari fíggindaligari mótstøðu frá myndugleikunum í Norður Afrika. (Sálmur 91:1-2)
5. Faðir í Himli, ger tey trúgvandi kristnu í Mið-Asia før fyri at koma saman úr teimum ymisku bygdunum
til at læra meir um Teg og stuðla hvør øðrum. (Matteus 18:20)
6. Harri, tak Tær av og syrg fyri børnum í Mið- Asia, ugga tey, tí mammur teirra eru farnar uttanlands at
arbeiða og sleppa ikki heimaftur til sínar familjur, tí landamørkini eru stongd. (5. Mósebók 31:8)
7. Himmalski Faðir, gev okkara kabylska toymi vísdóm, tá tey skulu svara spurningum og vera millumlið
millum lurtarar hjá Kvinnur við vón sendingum. (Esaias 33:6)
8. Góði Gud, verj og ugga børn í Mið-Asia, og veit teimum eitt heim, sum stundum eru slept upp á fjall, tá
ið teirra fráskildu foreldur giftast uppaftur. (Matteus 18:10)
9. Harri og Gud, vit biðja at trúgvandi kristin í Mið-Asia mugu finna styrki hjá Jesusi, við tað at lív teirra er
sera trupult og tyngjandi við strongd. (Sálmur 28:7)
10. Faðir í Himli, veit okkara kurdiska Kurmanji samskipara vísdóm og hugflog, meðan hon granskar og
skrivar lestrar til Kvinnur við vón sendingar. (2. Mósebók 35:35)
11. Harri máttu mammur í Mið-Asia tikið ímóti Tær sum sínum persónliga Frelsara og lagt grundarlag fyri
trúgv á Gud í lívinum hjá børnum sínum. (Orðtøkini 22:6)
12. Góði Gud, tala Tú til hjørtuni á teimum, sum kunnu ávirka mentanarligar broytingar í Mið-Asia Hjálp og
styrk Tú kvinnur har, sum liva undir so strongum krøvum og avmarkingum. (2. Korintbræv 3:17)
13. Harri, vit samgleðast við okkara toymi í Norður Afrika og saman við teimum takka Tær fyri øll tey, sum
hava givið sítt lív til Kristus ella fingið sítt lív endurreist hetta seinasta árið! (Sálmur 9:2, ensk 9:1)
14. Himmalski Faðir, ugga tær mongu kvinnur og mammur í Mið-Asia, sum eru vorðnar einsamallar og illa
staddar orsakað av teimum mongu hjúnaskilnaðum, útvega teimum arbeiði, so tær kunnu breyðføða seg.
(Filippibrævið 4:19)
15. Gud Faðir, vit biðja, at kvinnur í Mið-Asia skulu taka ímóti tínum sannleika Tínum sannleika, sum veitir
frælsi. Hjálp teimum at síggja sítt virði, soleiðis sum Tú sært tær. (Efesusbrævið 2:10)

16. Harri og Gud, vit biðja fyri heilsuni hjá toymunum í okkara trúboðaratænastu í Norður-Afrika. Gev
teimum at megna at taka sær av familjum sínum og tænastustarvi sínum á ein hátt, sum líkar Tær. (2.
Mósebók 23:25)
17. Faðir í Himli, vit biðja, at kvinnur í Mið-Asia mugu sleppa sínum tonkum um sjálvmorð, sum tær kunnu
fáa, tá ið strongd og stríð verður teimum ovboðið, og at tær ístaðin leggja tað, sum tyngir tær á Teg. (2.
Korintbræv 10:5)
18. Gud og Faðir, vit biðja Teg leggja Tína grøðandi hond á tær familjur í Mið- Asia, har familjulimir líða av
undir bundinskapi av alkoholi. Gev, at tey, sum eru bundin av tí mugu verða loyst úr tí og finna frælsi í
Jesusar navni. (Jákupsbræv 5:16)
19. Takk Gud fyri toymini í Norður-Afrika, sum hava verið før fyri at hjálpa Kabyl kvinnum í torførum
umstøðum sum misnýtslu, hjúnaskilnaði og mat troti. (Sálmur 46:2 – ensk 46:1)
20. Á, Harri, hjúnaskilnaður er so vanligur í Mið-Asia. Gev, at hesi hjún leita til Tín og finna saman aftur.
(Efesusbr. 4:32)
21. Himmalski Faðir, hjálp viðkvomum foreldraleysum gentum í Mið-Asia at koma í samband við kristnar
samkomur á staðnum, har tær kunnu hoyra bíbilskan sannleika og verða vegleiddar í sínari lívsførslu.
(Jákupsbræv 1:27)
22. Harri, styrk og tak Tær av familjuni hjá einum limi í einum kabylskum hjálpartoymi, sum kom illa fyri
av, at heim teirra fekk skaða av ódnarveðri. Ver Tú teirra verji, tá tey møta mótgongd í samfelagnum
vegna sína trúgv. (Sálmur 91:15)
23. Himmalski Faðir, vit biðja, at familjur í Mið-Asia, í nógvum førum hjúnafelagar og børn hjá kvinnum,
sum longu eru trúgvandi, koma at kenna frelsuna í Jesusi Kristi. (Ápostlasøgan 16:31)
24. Harri, ugga og lívga kvinnur í Mið-Asia, sum hava ótrúgvar og ábyrgdarleysarmenn hjúnafelagar. Veit
kvinnum styrki og dirvi til at gifta seg við trúgvandi kristnum monnum, hóast trýst frá familjuni.
(Rómbrævið 12:12)
25. Okkara kabylska toymi prísar Tær, Gud, fyri ta lívgan, sum tey fáa frá lurtarum, nógvir av teimum hava
ongan møguleika at hava samfelag við onnur trúgvandi. (Sálmur 99:5)
26. Harri, vit biðja fyri kvinnum í Mið-Asia, sum líða undir kúgan, forfylging, og samfelagsligum trýsti. Styrk
tær til at tola tað og halda út. (2. Mósebók 15:2)
27. Gud, veit ungum kvinnum í Mið-Asia styrki og vón, teimum, sum búgva og eru sum tænarar heima hjá
verforeldrunum við ongum rætti ella møguleika til at fáa annað arbeiði. (Jeremias 29:11)
28. Miskunsami Faðir, vit bøna teg um at veita kristnum trúgvandi í Norður-Afrika skýli frá áhaldandi trýsti
og strongd til at tola øktan fíggindskap í økinum, har ímillum avhoyring og aðrar hættir av forfylging.
(Matteus 5:11-12)
29. Gud, vit biðja, at mat trotið í Norður Afrika má fáa ein enda. Veit teimum hjálp, sum eru tørvandi og gev
teimum vísdóm, sum eru í teirri støðu, at tey kunnu loysa og broyta hesar umstøður. (Sálmur 146:7)

30. Harri og Gud, styrk kvinnur, sum eru komnar til trúgv á Kristus í Mið-Asia, men ikki kunnu játta sína
trúgv alment og opinliga, tí tær kunnu vænta at verða kúgaðar av sínum næstringum. (Sálmur 91:1-2)
31. Faðir í Himli, vit prísa navni Tínum fyri at stjórnir og myndugleikar linka tey allarstrangastu koronakrøvini í summum pørtum í Norður-Afrika. (Sálmur 71:14)
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