
Bønnebrev, Marli Spieker, januar. 
 
 
 
Kjære venn! 
 
Da mannen min døde, tok familien min huset mitt og alt jeg eide. Jeg klarte å rømme før de tok 
barna min også fra meg fordi jeg ikke eide dem lenger. Dette fortalte en afrikansk enke til meg. 
Dessverre så er hun ikke alene om dette. I mange kulturer, lider enker på mange måter: Mange er 
husløse, opplever «enkerenselser» (voldtekt), enkebrenning eller å bli fortlatt.  
Gud elsker enker og foreldreløse. Takk for at du vil være med denne måneden og be for de 200 
millionene enker i verden.  
 
Det gjorde uutslettelig inntrykk på William Carey, som var misjonær i India på 1800-tallet, å se enker 
bli kastet på mannens begravelsesbål med håp om et bedre liv i det neste. Carey startet en bevegelse 
som etter hvert fikk forby denne forferdelige praksisen – helt tilbake til 1834. Likevel, 180 år etter 
dette, ser vi at kultur roper høyere enn et lands lover. Indias enker blir fortsatt sett på som en 
forbannelse som bringer ulykke. Utstøtt av samfunnet, lever tusenvis som tiggere, jobber som slaver, 
bortgjemt. Varanasi er en by som ligger ved bredden av Ganges elven, som fungerer som et stort 
krematorium og kalles på folkemunne «enkebyen». Jeg har hørt at de fleste enkene som bor der ber 
daglig om at de må få dø snart.  
 
Noen måneder siden mistet svigerinnen min, Ursula mannen sin gjennom fire tiår. Sjokket og tapet 
var stort, men så også hennes tro. Hun tror på den Gud som Bibelen sier er «Far for de farløse og 
mann til enker». Dette er det håper vi deler. Be om nåde og visdom til Hannas medarbeidere som 
arbeider for å trøste enker og de som har blitt forlatt av sine ektemenn.  
 
Det tar tid å føle seg «normal» igjen etter at mannen din dør, sier Miriam Neff, en annen enke som 
bruker smerten og sorgen til å hjelpe andre. Hun skriver: «Hansken av sorg er like unik som 
fingeravtrykkene på innsiden. Ikke sammenligne deg med andre og deres tidslinje». Tiden er der for 
å hjelpe deg. Husk at Gud er spesialist i å gi nåde og barmhjertighet og er Den store lege. Han 
spesialiserer seg på legedom». 
 
Hvis du er enke, min venn, ber jeg om at denne øvelsen av å be for andre også vil sette i gang en 
helbredelsesprosess i livet ditt. Måtte du kjenne den mektige realiteten at «Gud er vår tilflukt og 
styrke – en hjelp i vanskelige tider» 
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