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KVINNUR VIÐ VÓN      

twrwomenofhope.org 

Bønaráheitanir fyri Europa – mars 2023 

1. Harri, vit prísa tær, at toymi okkara í Albania samstarvar við kreppumiðstøðina 

Lighthouse (viti) Albania -  ið er fyri kvinnur, ið eru úti fyri ágangi í heimunum - og tæna 

kvinnunum við at útvega teimum tilfar til frítíðartiltøk til børnini eftir skúlatíð og hjálpa 

teimum við leigugjaldi av høli. (Jákupsbrævið 2:15-16) 

2. Gud, vegleið TWR Kvinnur við Vón toymið í Kroatia, so tey kunnu finna eitt 

upptøkuhøli, har tey kunnu framleiða sínar sendingar, ið nú verða gjørdar lidnar í einum  

privatum heimi. (Filippibrævið 2:13) 

3. Harri, vit biðja, at tey mongu einsomu menniskjuni í Danmark finna Jesus sum sín 

frelsara og vin. Vit biðja teg senda trúgvandi at hjálpa teimum á leið. (Jóhannesar Ev. 

15:15) 

4. Himmalski Faðir, vit biðja fyri teimum, sum týða TWR Kvinnur við Vón bønarbrøvini í 

Føroyum. Gev Tú teimum vísdóm, styrki og áræði. (Jákupsbrævið 1:5) 

5. Faðir, ger ein útveg og tak Tær av kvinnum í Finnlandi, ið uppliva kropsligan og 

sálarligan ágang í parløgum sínum. (Sálmur 18:49; ensk:18:48) 

6. Harri, gev Tú týska TWR Kvinnur við Vón toyminum skapandi evni at skipa og virka 

fyri fleiri bønarbólkum á alnetinum. (Matteus Ev. 18:20) 

7. Faðir, legg einari systir á hjarta at fáa samband við muslimskar kvinnur í Norður 

Kaukasus, og at tala við tær út frá Skriftini. (1. Pætursbræv 4:10) 

8. Gud, útvega ein týðara til eina røð av útvarpsandaktum á 2 minuttir, ið Kvinnur við Vón 

toymið í Noregi ynskir at senda til samstarvsfelagar sínar. (Filippibrævið 2,13) 

9. Faðir, gev teimum, ið smíða lógirnar í Pólandi, rættar loysnir at gera eina góða sosiala 

umsiting, ið tekur sær av foreldraleysum børnum og teimum heimleysu. (Orðtøkini 2:6) 

10. Gud, vit biðja, at Tú vilt steðga áganginum frá monnum á kvinnur, sum teir ganga saman 

við - at offrini fráboða ágangin og lógbrótararnir fáa harða revsing. (Sálmur 10:14) 

11. Harri, vilt Tú hjálpa tannáringa gentum í Rumenia ikki at lata seg freista at hava kynsligt 

samband, áðrenn tær ganga í hjúnalag, og seta seg í vanda at verða við barn, áðrenn tær 

eru búnar til tess. (Sálmur 119: 9-11) 

12. Vit prísa Tær, Gud, at allar tær kvinnur, ið bóðu um eina Bíbliu, hava fingið eina frá 

Kvinnur við Vón toyminum í Serbia. Lat orð Títt við kraft umbroyta hjørtu teirra. 

(Sálmur 119:105) 

13. Ungar gentur og kvinnur í Spania kenna seg trýstar at geva seg undir  ovur-sexualliseraðu 

virðini hjá samfelagnum. Harri, varðveit sinnið og kropp teirra. (Rómbrævið 12:2) 

14. Faðir, opinbera Teg fyri unga fólkinum í Svøríki, og hjálp teimum at søkja vilja Tín í 

teimum valum, ið hava týdning fyri lív teirra. (Jeremias 29:13) 
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15. Gud, vilt Tú varðveita kvinnurnar og genturnar í Albania. Í Albania øktist talið av 

morðum við 13% í 2021, ein triðingur av teimum vóru kvinnur, ið myrdar vóru av 

familjulimum og makum. (Sálmur 27:2) 

16. Miskunnsami Gud, gev trúgvandi kvinnum í Kroatia, ið hava vantrúgvandi menn, náði 

og skynsemi. Hjálp teimum at vera gudrøkin vitni fyri teimum. (1. Korintbræv 7:13-14) 

17. Harri, vit biðja fyri familjum í Danmark, ið stríðast við sálarligar sjúkur í familjuni. Vilt 

Tú koma inn og grøða hjørtu og sinnið teirra. (Esaias 35:3-4a) 

18. Faðir, við einum sjálvmorði um vikuna, er talið á teimum, ið taka seg av døgum í 

Grønlandi eitt tað hægsta í verðïni. Opinbera Teg fyri teimum og gev  vónleysum vón. 

(Orðtøkini 17:22) 

19. Harri, vit biðja, at Tú vilt broyta hjørtu, hugburð og vanar hjá finskum vinnulívsleiðarum, 

so at kvinnur fáa somu løn, sum menn fyri sama arbeiði. (Esaias 1:17) 

20. Gud, hjálp týska Kvinnur við Vón toyminum at stuðla bæði starvsfólkunum og ymsum 

altjóða verkætlanum munadygt gjøgnum gott samskifti, lívgan og bøn. (Kolossebr. 1.9) 

21. Faðir, í hesum ófriðarligu tíðum biðja vit fyri teimum í Norður Kaukasus, at Tú vilt geva 

teimum frið í sinnið, so tey kunna styrkja hvørt annað, og ikki gerast mótfallin. (1. 

Jóhannesarbræv 4:11) 

22. Harri, vilt Tú styrkja og lívga øll tey, ið eru partur av TWR Kvinnur við Vón 

bønartænastuni í Noregi. (Rómbrævið 12:12) 

23. Faðir, lat frið Tín og varðveitslu Tína hvíla yvir landi og fólki í Pólandi. (Sálmur 20:2; 

ensk 20:1) 

24. Faðir, vit biðja Teg um at grøða kvinnurnar í Portugal, ið líða av angist og tunglyndi av 

alheimsfarsóttini stutt síðani. (Jóhannesar Ev. 14:1) 

25. Kæri Harri, vilt Tú signa gestirnar, ið taka lut í sendingunum hjá Kvinnur við Vón í 

Rumenia, ið hava sagt frá undurfullu verkum Tínum og harvið givið nógvum kvinnum 

troyst og áræði. (Seinna Korintbræv 1:3-4) 

26. Faðir, má trúartænastan millum romafólkið í Serbia halda á at vaksa. Nýt serbiska toymið 

at siga romakvinnunum, at tær eru elskaðar og fagnaðar av Tær. (Rómbrævið 8:14-16) 

27. Spanski ungdómurin, ið er á sosialum miðlum og alnetinum, fær følsk boð, ið leiðir tey 

út í vónloysi, so tey hugsa um at beina fyri sær. Harri, opinbera  teimum kærleika, 

sannleika og frið Tín. (Jeremias 29:11) 

28. Gud, virka Tú við Anda Tínum í hjørtum teirra trúgvandi í Svøríki við trúgv og bøn, so 

at fólkið verður drigið til Tín og sær góðsku Tína. (Sálmur 34:9-10;  ensk 8-9) 

29. Harri, hjálp foreldrum í Albania at skilja hvørjir fyrimunir eru við útbúgving, lat tey 

eggja døtrum sínum at gera skúlan lidnan.  (Orðtøkini 22:6)  

30. Kæri Faðir, vit biðja Teg geva foreldrum í Kroatia vísdóm og styrki til at ala børnini upp 

í hesum torføru tíðum. (5. Mósebók 6:6-7) 

31. Faðir, vit biðja Teg um at útvega neyðugan pening, so TWR Kvinnur við Vón í Portugal 

kunnu halda fram at tæna og vitna fyri kvinnum har. (Seinna Korintbræv 9:8)  

 

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

 

Kvinnur við Vón    -   Sameindar í hjørtum okkara í bøn  -     Mars 2023 

Læra, eggja og venja kvinnur at biðja, lurta, læra, vaksa og geva 
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Tað, ið lívið lærir ein í krígstíð 
Maggan Johansson, ið er landssamskipari fyri Kvinnur við Vón í Svøríki, hevði 

fyri stuttum samrøðu við Mariu*, ið er vertur og framleiðari fyri sendingum 

okkara í Ukraina, ið kallast Eins og ein vinur. Vit fegnast um at siga tykkum frá 

samrøðuni, har vit nýta mongu av egnu orðum Mariu. 

”Takk fyri stuðul og bønir!” sigur Maria. ”Tað er sera virðismikið fyri okkum. 

Vit hava givið gætur, hvussu troyttur heimurin er av hesum krígnum, men hetta 

er veruleikin, vit liva í dagliga. Stuðul tykkara er serstakliga týdningarmikil fyri 

okkum.” 

Kríggið hevur fullkomiliga broytt lívið, greiðir Maria frá. Tað, ið fyrr tyktist 

týdningarmikið, hevur nú mist sítt virði. 

”Lívið fyri kríggið er eins og eitt øðrvísi lív. Nú virðismeta vit lívið hjá familju 

og vinum okkara á ein heilt annan hátt, og verðsligir lutir hava minni og minni 

at týða fyri okkum.” 

Nakrar fáar dagar, áðrenn kríggið brast á, doyði mamma Mariu. ”Hon var tann, 

ið var mær nærmast. Tað var mær ein stórur smeitur, men tá ið kríggið brast á, 

var tað ein enn størri smeitur.” 

 

Ein dag í senn 

Fólk royna at fáa gerandisdagin at ganga eins og áður, hóast áhaldandi 

streymslit og álop. Heitt vatn og ravmagn, ið nýtt vórðu dagliga, uttan at ein 

hugsaði um tað, eru nú virðismett á ein heilt annan hátt. Maria og familja og 

vinir hennara hava lært seg at liva ein dag í senn. 

”Vit virðismeta hvønn nýggjan dag á serstakan hátt! Vit, ið búgva í Ukraina, 

vita ikki, um vit vakna upp til ein nýggjan dag, ella um ein rakett flýgur inn í 

hús okkara. Meira enn nakrantíð eru vit takksom fyri at kunna tæna menniskjum 

í neyð og breiða evangeliið út uttan drál ella ótta.” 

”Kvinnur í núverandi Ukraina eru hermenn! Tær eru Guds skroypiligu 

skapningar, ið mugu prógva fyri sær sjálvum, at tær eru sterkar stríðskvinnur, 

ið megna alt – at taka sær av familjuni, makanum, børnunum, og teimum, ið eru 

í neyð.” 

 

Í gleði og sorg 

Maria hevði stóran leiklut í samkomuni, har maður hennara er pastorur, men tá 

ið kríggið breyt út, fóru hon og 5 ára gamla dóttir teirra til Týsklands, og vóru 

har í tríggjar mánaðir uttan mannin. 

”Tað var ein sera torfør ferð, og ringasta tíð í lívi mínum. Nú eru vit saman aftur 

í býi okkara í Ukraina sum ein familja, har vit saman tæna medmenniskjum 

okkara. Vit hava lært, at familjan má standa saman í øllum lívsins viðurskiftum 

fyri at stuðla hvørjum øðrum. Meira enn nakrantíð skilja vit týdningin av 

lyftinum, ið vit góvu hvørjum øðrum, tá ið vit giftust, at vit vildu stuðla hvørjum 

øðrum, og vera har fyri hvønn annan, bæði í gleði og í sorg. Nú er tíð at syrgja, 

og vit mugu vera saman.” 
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Hon og maður hennara eggja kvinnum, ið eru farnar úr Ukraina at leita sær og 

børnunum skjól, at finna møguleikar at møta monnum sínum. At verða ov leingi 

burtur frá hvørjum øðrum kann bróta niður einleikan millum mann og konu. 

 

Vón hóast royndir 

Í myrkum tíðum hava menniskju tørv á vón. Í sendingini hjá Mariu Eins og ein 

vinur, verður sagt við tey, ið lurta, at tey eru ikki einsamøll, men at tað eru 

trúgvandi, ið biðja fyri teimum, og at kríggið fer at enda ein dag, og at Gud, 

eisini nú,  hevur alt í Síni hond. 

”Vit tosa um, hvussu vit kunnu megna strongd, angist, máttloysi, tunglyndi og 

ótta. Tað er týdningarmikið at seta orð á, og tað fær tey at halda á.” 

Gerandisligu tørvirnir eru stórir, men andaligi tørvurin er enn størri, sigur hon. 

”Menniskju eru nú opin fyri at taka ímóti andaligari hjálp, tí tey hava onga aðra 

vón. Tey, ið vóru rík, hava mist alt. … Menniskju hava tørv á Jesusi meira enn 

nakrantíð. Í dag liva vit soleiðis, sum vit einaferð lærdu um. Vit lærdu, hvussu 

vit fóru ígjøgnum royndir – tað gera vit nú, tí dagliga eru vit mitt í øllum 

royndunum. Vit lærdu, hvussu vit kundu vísa kærleika – og nú hava so mong 

tørv á kærleika og umsorgan. Vit søgdu tykkum, at í Jesusi er vón – í dag vísa 

vit menniskjum hesa vón. Vit hava góðar møguleikar at vera ljós í hesum myrka 

heimi. Tað gevur góða meining í býi okkara, tí vit sita mangan uttan ljós.” 

 

Maria bað um forbøn:  

fyri lítlu samkomuni, ið hjálpir fólki, ið eru heimleys orsakað av krígnum;  

fyri dóttir síni, ið er bangin av øllum spreingingunum, men sum eisini lærir, 

hvussu hon kann tæna øðrum;  

og fyri útvarpssendingini, har hon roynir at boða vón, tá ið tað er torført. 

 

*ikki veruliga navn hennara 

 

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

leiðarastarv hjá felagsskapi fyri forfylgd: Eg eri tilreiðar at svara, um tit hava 

nakrar spurningar. pbanks@twr.org 

Peggy 

Nýggjur altjóða leiðari fyri TWR Kvinnur við vón er Susie Pek úr Brasil 

 

 

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 
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