
 
 

 

Marlis brev  
 

Kjære venn, 

Denne måneden er du 
invitert til å be for det 
dyrebare, varme og 
utadvendte folket på det 
enorme Søramerikanske 
kontinentet. 
 
«Omtrent 600 000 
mennesker har fartet inn til 
Brasil for å feire VM, og med 
dem følger en oppblomstring 
av barneprostituerte i 
vertsbyene» rapporterer 
nettsiden RYOT fra Brasil i 
juni. 
 
I Brasil er prostitusjon tillatt 
for alle over 18 år, men 
mange av disse barna – 
noen så unge som 10 år – 
blir solgt til misbrukere for så 
lite som 3 norske kroner. 
«Disse jentene kommer fra 
ekstrem fattigdom, en kultur 
som ekskluderer og har en 
dyptgående mangel på 
respekt for kvinner», forteller 
advokat Antonia Lima Sousa 
til CNN. «Sammen med 
prostitusjon kommer 
stoffmisbruk, spesielt lim, 
som barna sniffer for å kunne 
holde ut den ødeleggende 
jobben og for å kunne holde 
sulten på avstand». 
 

Nå er fotballkampene over 
og livet er tilbake til det 
normale, men for mange 
har livet blitt forandret for 
alltid. Bare Gud vet hvor 
mange aborter som har blitt 
tatt disse siste ukene og 
månedene. Hvor mange 
uskyldige liv har blitt ødelagt 
for alltid? Det er derfor jeg 
inviterer deg til å bli med å be 
for disse kjære kvinnene og 
jentene. 
 
Vi vet at Guds kraft er 
sterkere enn verdens største 
problemer! Jeg har sett den 
kraften i arbeid i fattige deler 
av Sør Amerika. Når kvinner 
overgir sine liv i Jesu hender, 
helbreder han deres brutte 
drømmer og hjerter for alltid. 
La oss i Jesu navn be om 
helbredelse, styrke og tro for 
disse kjære kvinnene slik at 
de kan overvinne sin frykt og 
motløshet. 
 
La oss be for 
oppfølgingsarbeidet av det 
arbeidet som ble gjort av 
mange kristne grupper under 
VM. Bibelselskapet i Brasil 
distribuerte alene ca 4 
millioner lommebibler og 
20 000 kopier av Johannes 
evangelium på 9 
forskjellige språk! Be også 

for regjeringene i hvert land i 
området. Be om at de må 
sørge for helseomsorg, 
utdannelse og arbeidsplasser 
for kvinner. Sist, men ikke 
minst, la oss be for Prosjekt 
Hannas team som når ut via 
radioprogram og hjelpearbeid 
over hele dette store 
kontinentet. 
 
Tusen takk! Bare vår 
himmelske Far kan åpenbare 
effekten av dette «arbeidet» 
som vi så tillitsfullt gjør på 
våre knær. Må våre bønner 
bevege Guds arm og bringe 
følelsesmessig og åndelig 
legedom inn i livene til 
millioner av kvinner i Sør-
Ameria. 
 
Sammen i troen, 
 

Marli Spieker 
Internasjonal leder/grunnlegger 
Prosjekt Hanna 
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