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  “Hetta er hitt hugreysta álit, vit hava á Honum, at biðja vit um  

  okkurt eftir vilja Hansara, so hoyrir Hann okkum. Og vita vit, at  

  Hann hoyrir okkum, hvat vit so biðja um, tá vita vit, at vit hava  

  tað, sum vit hava biðið Hann um.” 1. Jóhannesarbræv 5:14-15 

 

Bønarbræv frá Peggy Banks altjóða leiðara fyri TWR Kvinnur við vón 

desember 2022 
 

Kæru vinir: 

 

Hava tit nakrantíð havt torført við at trúgva, at Gud hoyrir bønir okkara? Kunnu vit veruliga 

vita, at Hann hoyrir okkum? Á hvønn hátt kunnu vit fáa vissu um henda sannleika? 

 

Vit fáa frelsuvissuna, tá ið vit geva lív okkara til Jesus. Men vit fáa eisini eina vissu um, at 

Gud hoyrir bønir okkara; og tað, ið Hann krevur av okkum er trúgv okkara – sannføring at 

trúgva, at tað, ið Bíblian sigur, er sannleiki. 

 

”Jesus segði tá við Jødarnar, sum vóru komnir til trúgv á Hann: ”Verða tit í orðum Mínum, 

eru tit av sonnum lærusveinar Mínir; og tit skulu skilja sannleikan, og sannleikin skal gera 

tykkum fríar.”  Jóhannes ev. 8:31-32 

 

Um vit verða verandi í orði Guds, kunnu vit kenna sannleikan, og tann sannleikin ger 

okkum fræls at trúgva, at Gud hoyrir bønir okkara. Sum vit biðja fyri Vestur- og Miðafrika, 

latið okkum biðja í áliti. Latið okkum biðja við dirvi og sannleika. Gud lurtar eftir røddum 

okkara og leitar eftir kvinnum eftir Hansara hjarta. 

 

Sum vit enda 2022 og minnast 25 ár í hesi tænastu, gleðir tað meg at siga tykkum, at vit 

fara at greiða meiri frá tænastunum í hvørjum bønarkalendara. Vit vilja fegin framhaldandi 

upplýsa  fyribiðjarum um alt tað, ið hendir hjá TWR Kvinnur við Vón, og vit ynskja at nýta 

møguleikan á henda hátt. Eg biði um, at tit síggja hetta sum ein hátt til at halda fram við at 

hava samband og verða enn meiri ein partur av tænastuni hjá TWR Kvinnur við Vón. Í 

komandi kalendarum fari eg tí ikki sjálv at skriva bønarbrøvini, men fari í staðin at biðja 

fleiri, sum skriva,  um at koma við tíðindum um tænastuna til tess at halda tykkum upplýst 

um, hvussu tit kunnu biðja fyri TWR Kvinnur við Vón. 

 

Takk, enn einaferð, fyri samhuga tykkara fyri kvinnum um allan heimin, og fyri at verða 

ein partur av teirri vón, vit hava í Jesusi. Eg biði, at hjørtu tykkara eru lívgað hvønn dag 

við meira kunnleika og sannleika um, hvør Jesus er, og hvat vit eiga í Honum. 

 

Í Honum gleðast hjørtu okkara. 

 

Peggy Banks 
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Desember 2022 – Bønaráheitanir fyri Vestur- og Mið-Afrika 

 

1. Harri, varðveit trúgvandi kvinnur í Vesturafrika, ið eru giftar heidnum 

monnum, at tær ikki verða tvingaðar at tilbiðja avgudar hjá monnum sínum. 

Vit biðja, at hesir menn venda sær til Tín og verða frelstir. (1.Kor.7:13 -14) 

2. Styrk samkomuna í Miðafrikalýðveldinum, Gud, at hon søkir sær vísdóm og 

styrki frá Tær, og biður um varðveitslu Tína, nú hon fer gjøgnum torførar tíðir. 

(Sálm. 71) 

3. Toymi okkara í Nigeria útvegar giftum kvinnum frálæru í handarbeiði, so tær 

kunnu fáa inntøku. Harri, nem hjørtuni á heimasamkomunum at stuðla hesum 

verkætlanum. (Ef. 3:20) 

4. Faðir, vit biðja fyri pastorum í Mali, ið royna at náa út til onnur. Mátti 

útvarpssendingarnar hjá Kvinnur við Vón latið upp dyr fyri evangeliinum og 

verið til uppbygging fyri tey trúgvandi. (Áp. 14:27) 

5. Gud, vit biðja fyri friði og støðufesti á Fílabeinsstrondini, so møguleikar 

gerast at breiða evangeliið út, og at tjóðin hevur framgongd. (3. Mós. 26:6) 

6. Gud, Harri, vit biðja, at samkomuleiðarir í Gabon ikki síggja TWR Kvinnur 

við Vón tænastuna sum eina kapping, men sum samstarvsfelagar, ið virka 

saman við teimum at náa fleiri menniskju fyri Teg. (Præd. 4:9) 

7. Faðir, lætta um fátækdømið hjá kúgaðu fólkunum í Liberia og síggj til tørv 

teirra. Gev leiðarunum vísdóm at broyta versnandi fíggjarstøðuna. (Sálm. 

9:10; ensk 9:9) 

8. Styrk trúboðararnar í Kamerun, Harri, og útvega teimum tað, sum persónliga 

tørvar teimum  í tænastuni fyri Teg. (2. Kor. 9:8)  

9. Nakrar siðvenjur í Afrika eggja til siðloysi í heimunum. Faðir, virka í 

hjørtunum hjá teimum, ið kunnu broyta hetta. Ugga og varðveit eisini børnini, 

har mamman er rýmd, orsakað av hesum skikki. (2. Mós.10:14) 

10. Gud, vit yvirgeva evnisskránna Vinn tey á ungum aldri til Tín og biðja, at 

nógvir skúlaungdómar í Nigeria koma at hoyra um Jesus. (Orðt. 22:6) 

11. Gud, halt fram við at útvega útvarpstól til lurtarar í Mali. Vit biðja fyri 

bólkunum, ið lurta ef(tir sendingunum í Boadié og Dioila, at teir gerast sterkar 

samkomur. (1.Tess. 5:11) 

12. Harri, vit biðja fyri útbúgvingarmøguleikunum hjá kvinnum á Fílabeins-

strondini, so tær læra at lesa og skriva og læra at nýta teldu. (Orðt. 18:15) 

13. Faðir, Gud, vit biðja, at Heilagi Andin sendir  veking til samkomu Tína í 

Gabon, og at samkomurnar gerast salt jarðarinnar og ljós heimsins. (Matteus 

5:13-14) 

14. Góði Harri, hjálp teimum trúgvandi børnunum í Liberia at verða foreldrum 

sínum lýðin, so tey kunnu verða signað og fáa langt lív. (2. Mós. 20:12) 
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15. Faðir, vit biðja, at Tú vilt broyta hjørtuni á ábyrgdarleysum monnum, so teir 

kunnu taka sær av familjum sínum á rættan hátt. (1.Tim. 5:8) 

16. Vit takka Tær, Harri, at Victa Media Communication er villug at samstarva 

við okkum í Nigeria. Nýt hesa tænastu á ein serstakan hátt í endamálum 

Tínum. (Jer. 51:20-24) 

17. Úr Mali koma fleiri fráboðanir um kvinnur, ið verða myrdar av monnum 

sínum uttan nakra orsøk. Faðir, vit biðja Teg um at verja hesar kvinnur í teirra 

hjálparloysi. (Orðt. 31: 8-9) 

18. Vit prísa Tær, Gud, at nú er aftur møguligt at tilbiðja teg á ymsum støðum á  

Fílabeinsstrondini. Vegleið TWR Kvinnur við Vón toymið, nú tær taka 

uppaftur andlit–til-andlit virksemi. (Hebr. 10:24-25) 

19. Miskunnsami Faðir, vit biðja, at tú vilt síggja til tørvin hjá kvinnunum í 

Gabon, har nógvar liva í fátækdømi. Svara bønunum hjá teimum, ið ynskja at 

giftast og fáa eina familju. (Sálm. 82:3-4) 

20. So nógvir ungdómar í Liberia eru uppi í rúsevnum, har tjóvarí og neyðtøkur 

fylgja við hesi last. Harri, brót hesar leinkjur og set ungdómin í frælsi. 

(Præd.12:1) 

21. Gud, leiðbein leiðsluna í Miðafrikalýðveldinum at menna eina heilsutænastu 

í landinum, ið er til gagn fyri alt fólkið har. (Jer. 30:17a) 

22. Vit biðja, at samkomuleiðararnir í Kamerun verða leiddir av Heilaga 

Andanum og verða settir í frælsi frá girnd, stoltleika og øllum øðrum illum. 

(Ef. 5:18) 

23. Biðið fyri TWR Kvinnur við Vón toyminum í Benin. Máttu tær verið virknar 

í at geva fólkinum ta vón, ið finst við at kenna Kristus. (Áp. 6:7) 

24. Nógvar ungar kvinnur í suður Nigeria eru komnar sær upp í rúsdrekka og 

skøkjulevnað. Faðir, vís teimum, at Tú ert einasta kelda, sum kann nøkta 

sálina. (2. Kor. 4:4) 

25. Faðir, varðveit heilsuna hjá øllum í Mali, ið hjálpa við at skapa, framleiða og 

útvarpa Kvinnur við Vón sendingar. Gev vissu fyri, at TWR Kvinnur við Vón 

samskiparin har kann ferðast trygt. (Sálm. 5:12; ensk 5:11) 

26. Styrk ungar kvinnur á Fílabeinsstrondini, Harri, í trúgv og yvirgivni teirra at 

liva og virka fyri Teg. Takk, at toymi okkara geva ungum kvinnum frálæru 

um kynsliga smittandi sjúkur, barnsburð og viðgongutíðina og rúsevni. (Orðt. 

3:5-8) 

27. Harri, vit biðja, at samkoman í Gabon kemur fram fyri teg í angur fyri 

syndirnar hjá tjóðini og samkomuni. (Dánjal 9:3-20) 

28. Harri, stýr Tú hjørtunum hjá leiðarunum í Benin, at teir í kærleika hjálpa 

kvinnunum har, ið eru fátækar og hava stóran tørv, og at tær eisini fáa 

arvarætt. (Orð. 21.1) 
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29. Faðir, varðveit og gev teimum trúgvandi í norður Nigeria dirvi, tá ið tey hittast 

til bøn og siga øðrum frá gleðiboðskapinum. (Sálmur 23) 

30. Harri, vit prísa Tær fyri Tína trúfesti at hjálpa kvinnunum í Liberia at savnast 

til bøn og samfelag hvønn mánað, hóast trupulleikar. (1.Tess. 5:24) 

31. Vit takka Gudi fyri opnar dyr at kunngera evangeliið í Mali og londum 

rundanum – Guinea, Burkina Faso og Fílabeinsstrondini. (Matt. 28:19-20) 

 

Latið okkum eisini biðja fyri føroysku trúboðarunum og føroysku 

trúboðaratænastunum í Afrika 

 

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

 

KVINNUR VIÐ VÓN      

twrwomenofhope.org 

 

 

At leita eftir vón í dag eftir Dr. Peggy Banks 

 

“Maria Magdalena fór og segði lærusveinunum: ”Eg havi sæð 

HARRAN!” – og at Hann hevði sagt hetta við hana.” 

Jóhannes ev. 20:18 
 

Kæru vinir. 

 

Fyri stuttum var eg í Føroyum, har eg talaði á eini kvinnustevnu. Evni á stevnuni var:  

”Kvinnan eftir Guds hjarta.” Meðan eg talaði, lutaði eg nakrar hugsanir um, hvussu eg 

kundi síggja, at Maria Magdalena var ein kvinna eftir Guds hjarta. 

 

Hin dagin við grøvina leitaði hon eftir Jesusi og vildi avgjørt finna Hann. Hon bíðaði eftir 

onkrum, ið kundi siga henni, hvar Hann var, og síðani vildi hon fáa fatur á Honum til 

Hansara. Maria kendi eisini rødd Jesusar, so tá ið Jesus bara nevndi navn hennara, kendi 

hon Hann aftur. 

 

Eg hugsaði um egna hjarta mítt og spurdi meg sjálva henda spurning: ”Hevði eg kent rødd 

Jesusar, um Hann talaði til mín?” Hevði tú? 
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Í november hava vit hildið 25 ára dagin hjá TWR tænastuni  ”Kvinnur við Vón”. Gud hevur 

talað til so nógvar kvinnur hesi tíggjuáraskeiðini og hevur givið teimum eitt víðskygni um, 

hvat henda tænasta kann hava at týða fyri kvinnur um allan heimin. Nógvar kvinnur hava 

valt at vera í hesi tænastu saman við okkum hesi árini frá fyrstu døgunum í ”Verkætlan 

Hanna” til týdningarmiklu tænastuna ”Kvinnur við Vón” í dag. Hesar kvinnur hava leitað 

eftir Jesusi, bíðað eftir Jesusi, og tær hava hoyrt rødd Hansara kallað navn teirra at tæna 

Honum og døtrum Hansara um allan heim. 

 

Eg eri so takksom fyri tær kvinnur, ið eru farnar undan okkum og hava tænt í trúfesti í so 

langa tíð. Tó er tað í dag lívgandi at síggja eitt nýtt ættarlið av kvinnum átaka sær 

leiðsluábyrgd og bera stafettina í tænastuni víðari til næsta ættarlið av kvinnum. 

 

Nú leita, bíða og lurta ungu kvinnurnar í hesum komandi ættarliði eftir, at Jesu rødd eisini 

fer at tala við tær. Skjótt verður tað teirra tørn at leiða ”Kvinnur við Vón” við at bera ein 

boðskap um vón gjøgnum fjølmiðlar, smáar bólkar og leiðslumenning tvørtur um ættarlið. 

 

Á 25 ára hátíðarhaldinum hugdu vit ikki bert aftur til byrjanina, men høvdu eisini samband 

við tað, sum er nú, og biðið varð fyri boðskapinum og framtíðartænastuni í Kvinnur við 

vón. 

 

Tit eru sera týdningarmiklar fyri okkum, og vit vita, at vit kunnu ikki virka í hesum 

tænastum uttan tykkum. Sum vit biðja saman, vil eg eggja tykkum at lyfta upp tær kvinnur, 

ið hava gingið undan okkum, eins og tær, ið koma eftir okkum. Eg biði, at Gud vil 

áhaldandi bera vón í Jesusi til kvinnur um allan heimin og tvørtur um ættarlið í mong 

komandi ár. 

 

Mátti tú kent frið og kraft Guds, sum tú leitar, bíðar og lurtar eftir, at rødd Hansara kallar 

navn títt at fara og siga heiminum frá, at tú hevur sæð Harran. 

 

 

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 
 

 

GLEÐILIG JÓL 2022 

 

Vit ynskja tykkum øllum eini gleðilig jól  

og eitt av Harranum signað nýggjár.  

Takk fyri farna árið. 

 

Elisabet, Hanna, Meta og Brita 

 

mailto:twre@twr.org

