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Marlis brev  
 

Min kjære bedende venn, 

 

Jeg tenker ofte på deg som den 

som gjør det viktigste arbeidet 

en kristen kan gjøre – å be for 

dem som lever i fysisk, psykisk 

eller åndelig mørke. 

Denne måneden skal vi be for 

dem som bor i et av de mest 

åndelige undertrykte stedene i 

verden, Vest Afrika. Denne 

regionen er kjent for sin mangel 

på belysning, ikke bare med 

hensyn til elektrisitet, men også 

på en meget konkret åndelig 

måte. Jeg husker jeg møtte en 

kvinne i Liberia som hadde en 

mann i et høyt embete på det 

tidlige stadiet av Charles 

Taylors regime. Når mannen så 

hvilken retning styresmaktene 

gikk i, inkludert volden og 

overgrep mot folket, stod han 

opp og sa seg uenig. Som følge 

av dette ble han styrtet fra sin 

stilling og så drept. Hans hustru 

ble også ettersøkt, og hun måtte 

flykte med barna og gjemme 

seg i jungelen. 

Hun fortalte meg dette på et 

Prosjekt Hanna – møte hvor vi 

ba for henne og familien. Men 

for å sitere Corrie ten Boom 

som overlevde nazi-Tysklands 

konsentrasjonsleir «Det er ingen 

dal som er så dyp at Guds 

kjærlighet fremdeles ikke er 

dypere». Denne kvinnen 

hadde opplevd den forløsende 

og befriende kraften i Guds 

kjærlighet og tilgivelse. 

West-Afrika er fødestedet til 

Voodoo og alle typer ugudelige 

festninger. Så vi går inn i sterk 

åndelig krigføring denne 

måneden. Du kan møte 

motløshet når du leser 

månedens bønneemner. Vi blir 

alle fristet til å tenke at vi ikke 

har noe å stille opp med mot slik 

ondskap. Disse mørke maktene 

kaster dype skygger i 

samfunnet. Men la oss ikke 

glemme at Jesus, vår Forløser, 

ER «verdens lys» som sier 

«Men der synden er stor, blir 

nåden enda større” (Rom 5.20)! 

Husk at når Jesus kommer inn i 

livene til disse fortapte ofrene 

for ondskapen, så gir han dem 

et nytt hjerte, et forvandlet sinn 

og en ny identitet. Skyggene blir 

slukt av hans kraft og lys og det 

blir lyst som på en solfylt dag. 

Hans folk blir «jordens lys og 

salt»! Jeg var vitne til denne 

forvandlingen i denne vakre 

kvinnens hjerte. Hun visste at 

«han som bor i deg er større 

enn han som bor i verden» (1. 

Johs 4.4) 

Min venn, du og jeg kan være 

kanaler hvor slik forvandling kan 

skje når vi ber. Tenk deg det! 

Vår allmektige Gud venter på 

våre bønner. Han elsker å høre 

når hans folk ber med oppriktig 

tillit til hans kraft og nåde. Bønn 

setter i gang en slik mirakuløs 

forandring, for Lysets Far, lytter. 

Han vil løfte opp det åndelige 

sløret som dekker Vest-Afrika 

når han hører 40.000 forbedere 

som ber gjennom bønnemnene 

denne måneden. 

Takk for at du står fast i bønn 

for disse knuste og vakre Vest-

Afrikanske kvinnene. 

 

Din søster og bønnepartner, 

 

 

Marli Spieker 

Leder/grunnlegger av Prosjekt 

Hanna.  


