
 

Marlis brev  
 

Kjære bønnekriger! 

Noen sa en gang at «Bønn er 

det å utløse Guds energi. Bønn 

er å spørre Gud om å gjøre noe 

vi ikke får til selv.» Det er fint 

å vite, ikke sant? Jeg er så 

takknemlig for at jeg kan regne 

med deres bønner denne 

måneden for kvinner i India og 

Nepal.  

Så … hvordan er det overhodet 

mulig å forandre livene til 

millioner av indiske kvinner 

som lider helt fra «vugge til 

grav»? Vakre kvinner som var 

forutbestemt til å være 

kongelige, til å være døtre av 

Kongenes Konge. I stedet lever 

et stort flertall i skam, smerte 

og frykt, med knuste drømmer, 

sjeler og kropper. Millioner 

har blitt «abortert, kvalt eller 

sultet i hjel fordi familiene 

deres ønsker sønner og ikke 

døtre … Om lag 100 millioner 

kvinner og jenter er involvert i 

prostitusjon, og 50 millioner 

jenter manglet i forrige 

århundre når man regner med 

fostre og spedbarn som ble 

drept» (PHs bønnekalender).  

Det får meg til å tenke på 

Matteus 9:36-38: «Da han så 

folket, fikk han inderlig 

medynk med dem, for de var 

herjet og forkomne som får 

uten hyrde. Da sa han til 

disiplene sine: -Høsten er stor, 

men arbeiderne få. Be derfor 

høstens herre at han vil drive 

arbeidere ut til sin høst». Dette 

er kallet for deg og meg. 

Høsten er stor, derfor be, be og 

be!  

Hvorfor det? Fordi ingenting 

til syvende og sist er umulig 

for vår allmektige og kjærlige 

Gud. Vi ber, og den Hellige 

Ånds arbeid og utløselsen av 

Guds kraft begynner. Hans 

fantastiske nåde og uendelige 

og urokkelige kjærlighet for 

sine døtre i India, Nepal og 

overalt er drivstoffet for 

kraften han gir gjennom våre 

bønner, en kraft som er uten 

sidestykke.  

Han er på vår side – han som 

ga sin eneste sønn for vår 

skyld, som hjelper alle de som 

kaller på Herren med sin 

Hellige Ånd, og som gir vinden 

en mektig stemme slik at vi 

kan kommunisere 

frelsesbudskapet på måter som 

gir mening i ulike kulturer. 

Han er det eneste håpet 

kvinner i India og Nepal har. 

Jesu makt vil ødelegge 

djevelens arbeid i livene deres 

det øyeblikket de hører og 

responderer til Guds 

kjærlighet. Min kjære venn, be 

og forvent at det umulige skal 

skje rett foran øynene dine.  

Vær oppmuntret! La oss modig 

be om at Høstens Herre skal 

helbrede og gjenoppbygge 

livene til disse kvinnene, og 

sende arbeidere til 

innhøstingen.  

Han vil gjøre det!  
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