
 

Marlis brev  
 

Kjære venn! 

 

2014…for et år fullt av glede for 

Prosjekt Hanna. I oktober gikk 

Håpets kvinner på lufta på tre nye 

språk- nå er vi oppe i 67!  

Fire nye spennende audio-

prosjekter er i ferd med å sluttføres: 

Ett for seksuelt utnyttede kvinner i 

Europa (ofre for menneskehandel), 

ett for kvinner som lider av fistula 

og omskjæring, en disippeltrenings 

radiobibelstudie basert på filmen 

«Magdalena», og et nytt arbeid for 

unge kvinner i alderen 12-18 år. 

Gud har velsignet oss, og vi 

fortsetter å tjene kvinner verden 

over med bevisstgjøring, bønn, 

radioprogrammer og 

barmhjertighetsarbeid. Alt dette er 

et resultat av målrettet forbønn.  

Alt dette skjer i en tid der kristne 

står overfor den umenneskelige 

terroren i Midtøsten og den 

ødeleggende ebola-epidemien i 

Vest-Afrika der hele familier er 

utslettet. Prosjekt Hanna og TWR 

kringkaster spesifikke programmer 

med budskap om trøst og 

livsforvandlende informasjon. I 

slike utfordrende og prøvende 

tider, kaller Gud oss til bønn. Når vi 

ber, arbeider Han. Han forandrer, 

helbreder, forener familier og 

forvandler hele samfunn.  

 

Kjære venn i denne advents- og 

juletid, vil du være med oss i 

bønn om at kvinner skal finne 

Jesus, vår kjære frelser? Å måtte de 

få vite at “det var Gud som i Kristus 

forsonte verden med seg selv” (2. 

kor 5.19). For en dag dette var. 

Himmelen åpnet seg med lys og 

sang. Engler proklamerte fred på 

jord og i mennesker Guds velbehag. 

Jesu første komme brakte 

Emmanuel- Gud med oss.  

La oss be om at kvinner må ta imot 

Emmanuel i sine hjerter, La oss be 

Jesaja 61 over dem og tro at Gud 

virkelig skal forandre deres «aske» 

til en «glorie av lovprisning og 

glede». Måtte himmelen fryde seg 

for den store høsten av sjeler denne 

juletiden.  

Jeg blir så forundret over at Gud 

fortsetter å bruke oss at vi bare skal 

stole på Han og lyde hans bud og 

tro på hans plan som er frelse for 

alle kvinner.  

Bønn er oksygen for sjelene våre. På 

samme måte som en lys ikke kan 

brenne uten oksygen, vil et liv uten 

bønn være uten liv, uten åndelig 

seier. Når ondskapen prøver å 

stilne bønnene våre og blåse ut 

troens flamme, står vi fast og 

lovprisende i Guds løfter om at Han 

skal høre våre bønner. Fordi, slik 

Paulus skrev i 2. kor 6 2: Jeg 

bønnhørte deg i rette tid og hjalp 

deg på frelsens dag.Se, nå er den 

rette tid, nå er frelsens dag! 

 

 

Fryder meg med deg 

Marli Spieker 

Grunnlegger/leder av Prosjekt 

Hanna internasjonal 
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