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Bønaráheitanir fyri Norður-, Suður- og Miðamerika - februar 2023. 

1. Almáttugi Gud, lat tænastuna hjá TWR Kvinnur við Vón í Bonaire vaksa og mennast. Gev 

toyminum vísdóm í leiklutum teirra, og í at leiða fólk til Jesus (Sálmur 37:5) 

2. Faðir, send børn Tíni at ugga og eggja tey eldru í Uruguay, ið líða av einsemi og tunglyndi. 

(Sálmur71: 9,18) 

3. Harri, vit biðja, at leiðararnir í Brasil vilja útvega góða heilsurøkt til kvinnur, ið hava tørv á 

læknaviðgerð. (1. Timoteusarbræv 2: 1-2), 

4. Takk, góði Gud, at kvinnurnar í fongslum í Paraguai, ið hava útfaringarloyvi, kunnu koma til 

TWR Kvinnur við Vón skrivstovurnar  at taka lut í bíbliutímum og venjing. (Sálmur 90:17) 

5. Harri, gev nýggja felagsskapinum í trúartænastuni hjá TWR í Kanada, ið byrjar í 2023, vísdóm. 

Lat tey vera ágrýtin at náa kvinnur um allan heim við Orði Tínum og leiða tær til at kenna 

Teg. (Esaias 52:7) 

6. Takk, Gud, at kvinnur í Uruguai fáa kunning, eggjan og finna frelsu gjøgnum sendingarnar hjá 

Kvinnur við Vón. (Jóhannesar Ev. 3:16) 

7. Harri, lat økistoymið í USA søkja Teg fyrst í kærleika og lýdni. Sum tey gera hetta, vilt Tú 

leiðbeina og vísa teimum veg í tænastuni. (Rómbrævið 12:2) 

8. Faðir, gev styrki og eggjan og góð størv til einligar mammur í látínamerikonskum londum, ið 

stríðast hvønn dag at taka sær av familjum sínum. (2. Mós. 15:2) 

9. Góði Harri, vit biðja, at kvinnur okkara í Brasil vilja hungra og tysta eftir Tær. (Sálmur 42:2-3) 

10. Harri, ger toymi okkara í Paraguai ført fyri at fáa bønarkalendararnar út víðari um við hjálp 

av nýggjari tøkni. Takk fyri sponsku og týsku bønarbólkarnar, ið nýta teir dagliga í bønum 

sínum. (1. Tessalonikubræv 5:16-18) 

11. Faðir, vit biðja fyri tilflytarunum, ið koma til Uruguai í túsundatali at arbeiða og søkja sær 

eina betri framtíð, at teir mugu søkja Teg at nøkta sín tørv. (Filippibrævið 4:19) 

12. Almáttugi Gud, lat genturnar og kvinnurnar í Guatemala koma at kenna Teg, finna sín 

samleika í Tær og vita, at í Tær eru tær elskaðar, fyrigivnar og virðismiklar. (Gal. 3:26-28) 

13. Himmalski Faðir, vit biðja Teg um at geva øllum troyttum kvinnum í Bonaire styrki frá Tær. 

(Esaias 40: 29) 

14. Gud, hjarta Títt røkkur út til kvinnur í øllum ættarliðum, at tær kunnu koma at kenna Teg og 

fylgja Tær. Reis upp leiðarar og sjálvboðin í komandi ættarliði at arbeiða saman við øllum 

alheims toymum okkara. (Jóel 1:3) 

15. Faðir, vit biðja fyri ungum kvinnum í Argentina, at tær kunnu hava eitt tætt og innihaldsríkt 

samband við Jesus. Nýt fólk Títt at náa tær við evangeliinum. (Jóhannesar Ev. 10:10) 

16. Vit prísa Tær, Harri, at andaktsbókin ”Hope Encounters” verður nýtt í nógvum kvinnubólkum 

í Brasil. Mugu fleiri samkomur nýta hana. (Sálmur 119:105) 

17. Vit prísa Tær, Gud, at toymi okkara í Paraguai hevur rokkið einum vøkstri á 25% at náa út til 

fleiri kvinnur, og at tey kunnu bera teimum góða gleðiboðskapin. (1. Jóhannesarbræv 5:4) 

18. Harri, fría tær ungu kvinnurnar í Uruguai, ið nýta og selja rúsevni,  frá oyðileggjandi synd og 

kriminaliteti. (Sálmur 68:21 - ensk 68:20) 
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19. Faðir, vit biðja fyri TWR Kvinnur við Vón toyminum í Paraguai, at Tú mást skapa eitt toymi av 

vísum, elskandi kvinnum, ið kunnu tæna og hjálpa teimum, ið eru komin úr fongsli. (Fyrra 

Korintbræv 3:9) 

20. Harri, gev toyminum í Uruguai vísdóm, skapanarhug og vegleiðing frá Anda Tínum, nú tey 

eru í ferð við at skriva og leggja til rættis skránna til sendingar hjá Kvinnur við Vón. 

(Galatiabrævið 5:25) 

21. Faðir, vit biðja fyri fleiri kristnum skýlum í Brasil fyri kvinnur og familjur, ið uppliva harðskap 

og ágang heima við hús. Lat skýlini verða trygg pláss, har tey koma at kenna Jesus. (Sálmur 

27:5) 

22. Gud, gev økistoymunum í USA vísdóm og skapanarhug, nú tey ynskja at náa næsta ættarliðið 

av kvinnum við vón í Jesusi. (Sálmur 78:4)  

23. Góði Harri, reis upp gudsóttandi kvinnur í Mið- og Suðuramerika og Karibia, ið kunnu leiða 

TWR Kvinnur við Vón tænastuna. (Matteus 9:37) 

24. Kæri Faðir, lat TWR Kvinnur við Vón toymið í Bonaire verða fylt við Anda Tínum, so tey kunnu 

bera sannleika og ugga til kvinnurnar í nærumhvørvinum. (1.Tessalonikubræv 5:11) 

25. Gud, nú fíggjarligur ótryggleiki er í Venesuela, ger, at kvinnurnar húsast rætt, so tær fáa ráð 

at keypa mat til familjurnar. (Sálmur 32:8) 

26. Harri, tað er hjartans ynski hjá toyminum í Paraguai at vaksa í Tínum vísdómi, toli, kærleika 

og tænastu, og at vera nyttulig amboð í hondum Tínum. (Rómbrævið 12:11) 

27. Gud, vit prísa Tær fyri trúføstu fólkini í Kanada, ið biðja hvønn mánað fyri tørvunum í 

bønarkalendaranum. (Kolossebrævið 4:2) 

28. Faðir, nú Brasil upplivir politiska spjaðing, fíggindskap og stoltleika, rópa vit til Tín um einleika 

í Kristusi. Lat Son Tín vera tann, sum semur hjørtu okkara. (Matteus 5:9) 

 

Frá Lauren Libby <llibby@twr.org> Til ALLTWR <ALLTWR@twr.org> 

Lauren Libby hevur sent okkum hesa kunngerð frá TWR Kvinnur við vón: 

Nýggjur altjóða leiðari fyri TWR Kvinnur við vón 

TWR Kvinnur við vón, sum nú hevur verið í 25 ár, fer nú inn í sítt 26. ár við einum nýggjum leiðara 

fyri hesa altjóða tænastu í Harrans verki, og eg havi fingið ta æru at kunngera, at Susie Pek fer at 

taka við hesum týðandi leiðslustarvi frá hálvum februar 2023. 

Sum kunnugt, kunngjørdu vit í desember 2022, at Dr. Peggy Banks skuldi fara úr leiðslustarvinum, 

sum hon hevur røkt í seks ár, fyri at fylgja einum øðrum kalli. Mett verður, at Susie við sínum 

royndum,  førleika og íðinskapi er rætta valið til at koma í hennara stað til at leiða tænastuna í eitt 

nýtt tíðarskeið. Hon hevur virkað trúføst sum partur av TWR Kvinnur við vón toyminum í Brasil síðan 

2008, hevur verið leiðari í tí toyminum og framhaldandi virkin í  tænastuni sum økis samskipari fyri 

Mið- og Suðuramerika (Latin America) og Karibia. Tað, sum hon btennir mest fyri, er at biðja og bera 

vón og grøðing til kvinnur – hetta meti eg vera av stórum týdningi hjá einum leiðara í hesi 

trúartænastuni, sum er grundfest í einari heimsumfatandi kristnari bønartænastu. 

Lauren Libby 

mailto:llibby@twr.org
mailto:ALLTWR@twr.org
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At møta tørvunum hjá kvinnuligum fangum í Paraguai 

- eftir Lauru  Diaz, TWR Kvinnur við Vón í Paraguai 

-  

Hvørja viku í meira enn 15 ár hevur TWR Kvinnur við Vón toymið í Paraguai tænt  kvinnuligum 

fangum. Í løtuni hjálpa vit 50 kvinnum, har vit venja tær til gerandisdagin, so sum at læra tær 

at seyma og gera ymisk handalig arbeiði. Toymi okkara tænir eisini á andaliga økinum og ber 

hesum kvinnum boðskapin um frelsu, har tey hava bíbliuundirvísing hvørja viku fyri ein minni 

bólk við 10 fangum. 

 

Eftir ikki at kunnað hava verið saman við fangunum í hálvtannað ár orsakað av avmarkingum 

av Covid 19, lótust dyrnar upp fyri okkum, ikki einans at taka uppaftur tænastuna í 

fongslinum, men við eisini at fara undir nýggja tænastu í tveimum øðrum fongslum! Hvør ein 

framíhjárættur at fáa loyvi til at bera gleðiboðskapin til nakrar av teimum mest gloymdu og 

vanvirdu bólkunum í samfelagnum – fongslaðum kvinnum. Við teirri avbjóðing at ferðast til 

trý ymisk støð hvønn mánað, prísa vit Gudi, sum trúfastur hevur útvegað peningin at kunna 

halda fram við hesi nýggju tænastu til ársenda. 

 

Ein onnur signing er samstarvið, ið vit hava við felagsskapin Diaconía, ið veitir okkum alt, 

okkum tørvar til  at geva kvinnunum venjing í onkrum handaligum arbeiði, menna verkstovur, 

keypa tilfar, og finna tey bestu fólkini, ið kunnu geva frálæru í flokkunum. Menn úr ymiskum 

samkomum hjálpa okkum eisini at læra úr Skriftini á møtunum. 

 

Fyri langari tíð síðani gav Gud toymi okkara eina tráan at siga tannáringa gentum frá kærleika 

Jesusar. Í ár hevur Gud latið upp møguleikan at arbeiða í einum ungdómsfongsli. Vit hava nú 

ein bólk við fimm fittum tannáringum, ið eru sera móttakiligar fyri bíbliufrálæru og aðrari 

frálæru, ið vit geva teimum tvær reisur um mánaðin. 

 

Vit gleðast um, at fyrrverandi fangar nú taka lut í ymiskum virksemi hjá  okkara Kvinnur við 

Vón tænastu. Hetta gevur okkum ein frálíkan møguleika at hjálpa teimum og knýta vinabond, 

nú tær royna at halda kósina í nýggja lívi sínum. Kvinnur við Vón hevur eisini fingið løgliga 

heimild, so fongslaðar kvinnur, ið gleða seg um útfaringarloyvi, kunnu koma til møtir hjá 

okkum eina ferð um vikuna, har tær kunnu læra um lív og virki Kristusar. 

 

Vit velja ikki at spyrja um, hvørji lógarbrot hesar kvinnur høvdu framt, og sum førdu til 

fongsling. Á tann hátt døma vit tær ikki, men elska tær og tæna teimum. Í Kristusi er eingin 

synd, ið ikki kann verða fyrigivin – vit koma øll til Faðirin í iðran og trúgv. Gjøgnum árini hava 

vit sæð mangar, ið eru byrjaðar at fylgjast við Kristusi, eru doyptar, hava funnið sær eina 

samkomu og nú luta Orðið við onnur. Vit prísa Gudi fyri ávøkstin í hesi tænastuni! 

 

 

”Høvuðsstuðulin undir øllum kristiligum arbeiði er bøn” (Eeva Vӓhӓsarja) 
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KVINNUR VIÐ VÓN      twrwomenofhope.org 

 

Frá  Peggy Banks, sum er farin úr starvi hjá TWR Kvinnur við vón í annað leiðarastarv hjá fela 

gsskapi fyri forfylgd:  

Eg eri tilreiðar at svara, um tit hava nakrar spurningar. pbanks@twr.org 

Signingar 

Peggy 

 

 

Fíggjarstuðul:  

EvR hevur 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 
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