
Marlis brev  
 

Kjære venn! 

Hver eneste november gjennom 

de 17 årene bønnekalenderen har 

eksistert, har vi valgt å løfte 

blikket fra alt det vonde som 

skjer i livene til de kvinnene vi 

ber for. Istedenfor ønsker vi å 

takke og lovprise Gud, selv om vi 

ofte føler på at det virker som 

makten er hos han som 

undertrykker. 

Paulus er et eksempel på en som 

levde i denne spenningen mellom 

å oppleve farer og vanskeligheter, 

men som valgte takknemlighet 

istedenfor klagemål.  

Nå når vi sammen med over 

40 000 forbedere fra hvert 

verdenshjørne danner et kor av 

lovprisning og takknemlighet, vil 

vi følge Paulus sitt eksempel. Vi 

vil takke for livende til de utallige 

kvinner som har blitt berørt av 

Prosjekt Hannas arbeid. V i vil 

takke for de som har blitt løftet 

fra asken og som nå lever og 

finner seier i Kristus. Forresten, 

det er jo dette som er 

beskrivelsen av hva Guds ved sin 

forvandlende nåde ønsker å gjøre 

hos oss alle. På grunn av Jesus 

har vi seier. Gjennom han kan vi 

alltid og i alle ting oppleve seier 

selv om vi møter smerter og 

ødeleggelse.  

 

 

For noen av oss er det slik at 

vi opplever at det å be i glad 

takknemlighet er lett. Vi har 

blitt så velsignet på alle måter. 

Men for kvinner jeg har møtt 

innerst i hjertet av Afrika, 

jungelen i Vietnam og andre 

steder, er takknemlighet et 

valg en må ta hver eneste dag. Et 

hardt arbeid. De har simpelthen 

bestemt seg for å være 

takknemlige i lydighet til Guds 

løfter og oppfordringer gjennom 

sitt ord. Resultatet er at disse 

kjære søstrene får oppleve og 

merke at i deres indre har de en 

glede og en fred som overgår all 

forstand og alle vanskelige 

omgivelser.  

Ser de rundt seg, opplever de 

nederlag og problemer, men på 

grunn av det de har lært om Jesus 

gjennom våre radioprogrammer 

lever de nå etter tanken om at 

«Han som er i dem er sterkere 

enn han som er i verden». I 

Kristus kan de også være med på 

Paulus sitt seiersrop: Lovet være 

Herren som alltid fører oss til seier i 

Jesus Kristus.  

Det er denne realiteten som gir 

kraft og energi til gleden og 

bønnene mine. La oss bøye oss 

ned for Herren denne måneden 

når vi skal få takke ham, og 

overgi livene våre på nytt til 

Ham. Når vi velger 

takknemlighet i vanskelige tider  

 

gir vi han kontrollen over livene 

våre. For det er han som har 

æren og seieren – ikke vi.  

 

Takk for at du er med oss og 

velger takknemlighet denne 

måneden min kjære venn.  

Marli Spieker 

Grunnlegger/leder av Prosjekt 

Hanna internasjonal 
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