
Marlis brev  
 

Kjære forbeder.  

 

Hjertet mitt er fylt av takknemlighet for din trofasthet i bønn sammen med oss denne måneden for 

kvinner som lever i ekstrem fattigdom. 

Det er blitt sagt at kvinner er de minst verdsatte og minst utdannede menneskene på denne planeten. Og 

når det gjelder kontakt med evangeliet, sier missiologen John Fain: Kvinner er det største unådde 

«folkegruppen» i verden.» Ikke rart at de i de fleste kulturer er de fattigste av de fattige.  

Jesus innledet sin tjeneste med profetien fra Jesaja: «Herrens ånd er over meg for han har salvet meg til å 

forkynne evangeliet for fattige». Du er jeg er kalt til det samme. Det er sant, det er ikke alle som kan 

undervise eller forkynne evangeliet- men alle kan be! Når vi ber, går vi inn i den åndelige sfæren der 

kampen for menneskenes hjerter og sinn raser. Vi proklamerer Guds evige plan om å gi oss framtid og 

håp. Når vi ber, styrker vi våre medarbeidere over hele jorden som jobber for å spre disse gode nyhetene. 

Fattigdom var ikke Guds plan. Det er et uttrykk for ondskap, menneskelig fornedrelse og sosial 

urettferdighet.  

Helt siden jeg var en liten jente i Brasil har jeg sett de stygge effektene av fattigdom. Den dreper 

drømmene til folk. Den låser mennesker- særlig kvinner – i en ond sirkel av feilernæring, uvitenhet, og 

uverdighet forårsaket av sine undertrykkeres grådighet, lyster og egoisme. Men det finnes en motgift til 

fattigdom, bade åndelig og materiell. Det er bønn. Gud har gitt oss bønneretten fordi Jesus gav oss 

oppdraget å proklamere hans gode nyheter, noe som løfter disse strevende menneskene langt opp fra 

deres omgivelser.  

Det forandrer dem, det redefinerer kvinner. Ikke lenger maktesløshet. Ikke lenger følelsen av å være 

lammet av frykt. Istedenfor, er de rede til å møte fattigdommen ansikt til ansikt i Guds kraft. De er ikke 

lenger fattige og svake, nei de er rike og mektige i Herren. Og der er mer. Når vi ber, blir vi 

endringsagenter i verden uten en gang å forlate hjemmene våre.  Hannas bønnekalender hjelper oss til å 

be konkret og målrettet. Noen ganger er det hardt å lese de forferdelige statistikkene og informasjonen vi 

får i bønnekalenderen. Men det hjelper oss å forstå Mørkets fyrstes arbeidsmetoder for å kunne 

bekjempe ham effektivt. Vi blir fyrlys der materiell, psykologisk og åndelig mørke må vike.  

Måtte Gud bruke våre modige og trosfylte bønner til å bringe forløsning og oppreisning til disse kjære 

kvinnene.  
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