
 

 

Marlis brev  
 

Oktober 2014 

Kjære venn, 
 
I 17 år har Prosjekt Hanna ledet 
en årlig 40 dager med faste og 
bønn for kvinner i verden*. 
 
Forbedere over hele verden er 
med på denne effektive 
åndelige disiplinen. Ikke for å få 
Gud til å elske oss mer eller gi 
oss mer kraft, for faste er ikke 
målet i seg selv. «Faste er et 
middel som vi tilber Herren med 
og overgir oss i ydmykhet til 
Ham… Faste inviterer Gud inn i 
problemet. Da vil det med Guds 
styrke, bli seier», skrev E. L. 
Towns. Det er som om fasten 
sier: «Herre, jeg elsker deg mer 
enn mat. Du er det jeg lever av. 
Du er min kilde til åndelig 
energi.» faste åpner nye 
horisonter for oss inn i den 
usynlige verden. Elias, David, 
Daniel, Paulus og selv Jesus 
fastet og ba. Og i Hans styrke 
oppnådde de store ting for HAM 
og Hans folk. 
 
Vil du bli med å be for den 
forfulgte kirken i Afrika, 
Midtøsten, og spesielt Israel, 
Irak, Syria og Egypt? Om at det 
må bli en ende på denne 
tsunamien av terror, drap på 
uskyldige små barn, voldtektene 
av jenter og kvinner, og 
ødeleggelsen av familier og 
byer? For fred, rettferdighet, 
omvendelse, gjenforening, 
tilgivelse og helbredelse? 

 
I mitt hjerte gjenlyder 
Habakkuks rop: «Hvor lenge, 
Herre?... Herjing og vold… 
strid, det kommer trette… 
Derfor er loven kraftløs, og 
retten når aldri ut… retten 
blir fordreid». Men jeg tror Gud 
er svaret for oss i dag: «Se på 
folkeslagene, se dere om, forvirr 
dere selv og vær forvirret! For i 
deres dager gjør jeg en 
gjerning, dere ville ikke tro det 
om det ble fortalt! «(Hab 1. 1-5)    
 
Når jeg tenkte på hva jeg skulle 
skrive i  brevet til dere, fikk jeg 
en epost fra min irske venn som 
sa: «Dagene er korte!... Job 
41.2 trøstet meg med Guds ord: 
«Hvem ga meg noe først så jeg 
skulle gi ham noe igjen? ALT 
under himmelen tilhører MEG»  
 
Full stopp! Gud har kontrollen. 
Halleluja! Må vi derfor gå 
fremover som kvinner som står 
rakrygget, i Hans kraft! Må vi 
reflektere han stråleglans i 
klærne som han har gitt oss – 
styrke og ærbarhet – med 
visdom og formaning på vår 
tunge, og hender og føtter lik 
Jesus. 
 
Stoler på Guds hjerte sammen 
med deg, 
 
Marli Spieker 
Global Ministry 
Director/Grunnlegger 
Project Hannah 
 

 
 
 
*For å lese mer om denne 
verdensomspennende fasten, 
kan du besøke den 
internasjonale nettsiden: 
projecthannah.org/40days. 
Informasjonen er på engelsk. Bli 
gjerne med i den 40-dagers 
vekslende fasten. Noen faster 
en dag eller en uke, og andre 
velger å faste et måltid hver dag 
eller fra en spesiell type mat 
eller aktivitet i 40 dager. Meld 
deg på via epost til 
hannah@twr.org eller på vår 
nettside: 
www.projecthannah.org/40days. 
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