Yvirlit í høvuðsheitum yvir tænastuna í Vestur- og Miðafrika
Bøn er tað týdningarmiklasta. Sum vit líta at TWR Kvinnur við Vón tænastuni í økjunum í Vestur - og Miðafrika,
er halganin hjá toyminum til bøn teirra eyðkenni. Tað sameinir kvinnurnar við Gud og styrkir samanhaldið teirra
millum í samfelagnum.
Toymi okkara í Benin arbeiðir og biður saman við øðrum biðjandi kvinnum úr 25 samstarvandi samkomum um
andaliga búning hjá kvinnum, og frælsi fyri tær, ið eru hildnar bundnar í okkultismu og gandakynstri. Tær vitja
einkjur, tey, ið lítið eiga, tey gomlu, sjúku og tey, ið sita í fongsli, har tær biðja saman við teimum og siga frá
kærleika Guds og frelsu Hansara.
Umframt at vitja einkjur og faðirleys, ger toymið í Mali Kvinnur við Vón útvarpssendingar til sítt egna land, og
eisini til Guinea, Burkina Faso og Fílabeinsstrondina. Ein lurtari, sigur frá: “Hesar sendingar geva okkum
kunning, ráðgeva okkum og bera frið og sameining í heim okkara.”
Nógvar kvinnur í Liberia eru fátækar, óskúlaðar, misnýttar og uttan vón. Men toymi okkara ber teimum vón,
lívgan og grøðing gjøgnum bøn, Kvinnur við Vón útvarpssendingar, leiðsluførleikar, bíbliulæru og førleika at
megna gerandisdagin.
Toymislimirnir í Nigeria náa út til samfeløg við ókeypis frálæru í heilsurøkt og veita praktiska venjing, so sum
at gera sápu, fyri at fáa inntøku. Teir tæna kvinnunum viðvíkjandi andaliga tørvi teirra við at lesa Orðið saman
við teimum og biðja við teimum, har tey nýta bønar-kalendaran. Bíbliur og radiotól verða latin kvinnum í
flóttarlegum, sum eru fyri fólk, sum eru flýdd úr heimi sínum orsakað av uppreistrinum har.
Fólk á Fílabeinsstrondini kunnu nú hoyra sendingar hjá TWR og Kvinnur við Vón sendingar á fronskum úr
høvuðsstaðnum. Toymi okkara hjálpir kvinnum at fáa eitt nærri samband við Harran, við at biðja saman við
teimum, bæði persónliga og á WhatsApp. Saman luta tey góða boðskapin um Jesus við kvinnurnar á
Fílabeinsstrondini. Leiðarar okkara skilja eisini, at nógvar av kvinnunum hava peningaligan tørv, so teir bjóða
eisini venjing í at vinna sær pening við at upprætta ymisk virksemi, so tær kunnu lívbjarga sær og familjum sínum.
Tænastan í Gabon er bæði staðbundin og heimsumfatandi. Limirnir í toyminum arbeiða millum kvinnur í
staðbundnu samkomunum, har tær bjóða stuðul og biðja saman við teimum. Av tí at tær hava eina inniliga trúgv
á bønarinnar kraft, hava tær eisini víðkað tænastuna og eru farnar undir eina bønartænastu á fronskum á Zoom og
WhatsApp, har kvinnur frá mongum fransktalandi londum luttaka.
Vit takka Gudi fyri tað verk, ið Hann ger millum kvinnurnar í Vestur- og Miðafrika
gjøgnum TWR “Kvinnur við Vón tænastuna.

Í Honum gleðist hjarta okkara
Dr. Peggy Banks, altjóða leiðari, TWR Kvinnur við vón
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November 2022 Bønaráheitanir fyri vestur- og mið-Afrika
1. Faðir, lat toymi okkara fáa vælvild í royndini at skapa einleika og samstarv millum “TWR Kvinnur við
Vón” tænastuna og samkomurnar á Fílabeinsstrondini..(Filippibrævið 2:2)
2. Í nøkrum samfeløgum eru einkjur tvingaðar at gifta seg við brøðrum hjá deyða manninum. Gud, vit biðja
Teg um at verja hesar kvinnur og síggja til tær. (1.Korintbræv 7:39)
3. Nógvar kvinnur í flóttalegum í Nigeria hava fingið Bíbliur og útvarpstól. Harri, eggja tær til at lurta dagliga
eftir okkara “Kvinnur við Vón” útvarpssendingum og drag tær til Tín. (Rómbrævið 10:17)
4. Faðir, lat tey, ið fremja ritualdráp í Liberia verða steðgað og revsað. Verj fólkið í hesi tjóð, og lat tey finna
friðin og vónina í Tær. (Sálmur 23)
5. Aðrir átrúnaðir og ymsar sektir nýta til fyrimunar ta núverandi støðu, at fátækt er í Miðafrikanska
Lýðveldinum, til at vinna hjørtuni hjá fólkinum. Faðir, opna dyrnar, so at tey kristnu í hesi tjóð kunnu fáa
tað, teimum tørvar av mati o.ø., so tey kunnu koma øðrum til hjálpar. (3. Mósebók 26)
6. Harri, vit biðja fyri “Kvinnur við Vón” toyminum í Mali, at Tú veitir teimum vísdóm at svara spurningum
frá kvinnum, sum tær tæna ímillum. Lat tær líta á Teg. (Jáupsbræv 1:5)
7. Lat evangeliið umbroyta tey trúgvandi í Kameroon, so at tey boða boðskapin um frelsu við tey í
nærumhvørvinum, í kraft Tíni, Gud. (Markus 16:15)
8. Harri, lat samkomu Tína í Gabon reisa seg at fevna um tjóðina í bøn, so órættvísi, brotsverk og
heiðinskapur fáa ein enda, og samkoman kann standa heilag og lýtaleys í eygum Tínum. (Ezekiel 22:30)
9. Gud, broyt hjørtu fedranna, ið fylgja tí siði, har døturnar eru tvingaðar at gifta seg fyri at foreldrini kunnu
fáa pening í samsýning. (Efesusbrævið 6:4a)
10. Faðir, lat tey fáa eina rættvísa rættargongd, ið órættvíst eru fongslað í Liberia. Veri vón og friður Tín hjálp
teirra í líðingini.(Sálmur 68:7 - ensk 68:6)
11. Harri, eggja og styrk toymi okkara í øllum Nigeria í ídni teirra. Reis sjálvboðin, ið kunnu týða bønarkalendarar til tey meira enn 500 bygdarmálini hjá hesi tjóð.(Josva 1:9)
12. Gud, vit biðja fyri íverksetan av fíggjarligum tilfeingi, og møguleikanum at byggja upp virksemi, ið geva
inntøkur til mongu kvinnurnar á Fílabeinsstrondini, ið liva í óstøðugum fíggjarligum umstøðum. (5.
Mósebók 8:18)
13. Alvaldandi Gud, vit biðja fyri fólkunum, ið svølta, av tí at kríggj er, og at tey ikki kunnu heysta grøðina í
økjum í Mali. (2. Kongabok 6: 25-27)
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14. Himmalski Faðir, vit biðja, at Heilagi Andin vil geva fulkomnan einleika millum samkomurnar - likam
Kristusar - í Gabon. (Jóhannesar ev. 17: 20-23)
15. Harri, bjarga bæði tjóðini og fólkinum í Kameron frá illum. Lat fólkið verðað fríað í Jesu navni. (Matteus
6:13)
16. Nakrir halgisiðir í Afrika føra við sær, at kvinnur verða dripnar sum menniskjaoffur. Faðir, lat hesar óndu
siðvenjur fáa ein enda. (3.Mósebók 20:2-3)
17. Harri, vit biðja, at ungar gentur og ungar kvinnur í Liberia vilja líta á Teg og bíða, til Tú vísir teimum á
hóskandi hjúnafelaga. (Sálmur 118:8)
18. Harðskapur í Norður-Nigeria og øðrum pørtum í landinum er orsøk til, at nógvar kvinnur og einkjur eru
heimleysar. Harri, gev myndugleikunum áhuga fyri at seta tiltøk í verk móti deyðiliga ófriðinum.
(Orðtøkini 21:1)
19. Harri, gev “TWR Kvinnur við Vón” toyminum vísdóm í ynskjum teirra at gera bólkar, ið lurta í
bygdaøkjunum á Fílabeinsstrondini. (Orðtøkini 2:6)
20. Heilagi Gud, vit biðja, at Tú vilt staðfesta kraft Tína til at beina burtur satansk altar, satansk tempul og
falskar gudar í Gabon. (Dómararnir 6:25)
21. Harri, vit biðja fyri hækkandi talinum av einkjum og faðirleysum, sum stendst av bardøgum í Mali. Gev
teimum vón og tryggleika frá Tær. (Sálmur 68:6)
22. Faðir, vit takka Tær fyri tær kvinnur, ið eru frelstar gjøgnum “TWR Kvinnur við Vón” tænastuna í Benin.
(Kolossebrævið 2: 6-7)
23. Gud, gev foreldrum í Liberia vísdóm at ala børn síni upp við undran, virðing og ærufrykt fyri Tær, kraft
Tíni og heilagleika Tínum. (Efesusbrævið 6:4)
24. “Livandi Vón” er eitt nýtt átak í Nigeria at náa kvinnur í krígsraktum økjum, ið mist hava sínar menn,
arbeiði og heim. Lat trúgvandi á staðnum stuðla hesi tænastu, at hetta trúarstig gerst livandi og sterkt.
(Lukas 6:38)
25. Bið fyri áhoyrarum av “Kvinnur við Vón” í økjum í Mali, ið eru hertikin av religiøsum, víðgongdum
monnum. Sendingin er ikki bannað, og nøkur herfólk lurta eftir henni. Lat Gud tala til hjørtuni hjá øllum,
ið lurta. (Zakarias 4:6)
26. Faðir, gev Tú “TWR Kvinnur við Vón” toyminum í Gabon tað, teimum tørvar at kunna tæna kvinnunum
har, bæði á tímiliga og andaliga økinum. (Hebrearabrævið 13:20-21)
27. Faðir, gev Tú familjum á Fílabeinsstrondini støðufesti, trúskap og frið. Nógvar giftar kvinnur eru útsettar
fyri harðskap orsakað av ótrúskapi og fleirgiftu. (Hebrearabrævið 13:4)
28. Náðinnar Gud, ver við teimum gomlu í Vestur Afrika, ið eru svikin av børnum sínum. Virka í hjørtunum
hjá vaksnu børnum teirra at gera tað, ið rætt er. (Efesusbrævið 6:2)
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29. Heilagi Gud, virka Tú fyri, at kvinnur í Liberia kunnu verða fluttar upp í starvi og fáa góð størv, ið tær eru
skikkaðar til. (Orðtøkini 31:31)
30. Harri, gríp Tú inn til frama fyri teir trúboðarar, ið eru rændir í Nigeria. Lat teir verða latnar leysar, navni
Tínum til dýrd. (Esaias 49:25)

LATIÐ OKKUM EISINI BIÐJA FYRI FØROYSKU TRÚBOÐARATÆNASTUNUM Í AFRIKA

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

KVINNUR VIÐ VÓN

twrwomenofhope.org
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