
 

 

Marlis brev  
 

Kjære forbeder.  

 

Når jeg er ute på reise må jeg noen ganger tilbringe natten på utrygge steder – noen steder er det til og 

med piggtråd på vinduene. Og ja, jeg innrømmer at frykten noen ganger har grepet mitt hjerte. Likevel 

merket jeg at forløsende historier, og den overstrømmende gleden hos kvinnene jeg møtte i løpet av 

dagen, veiet opp min bekymring angående sikkerheten. Kanskje du også er redd for å gå til farlige og 

fiendtlige steder. Tro meg, jeg forstår. Likevel, jeg inviterer deg i dag til å bli med meg til et sted som er 

verken trygt eller vennlig - Somalia, et av de mørkeste stedene i verden. 

 

Somalia har et stort behov for HÅP! Somalia trenger Jesus midt i sitt store kaos. Tusenvis dør av sult, 

klaner kjemper i uendelig hat, og brutale krigsherrer lammer rettssikkerheten. Kristne opplever stor 

forfølgelse, og blir til og med drept. Midt i dette har våre bønner med tro og håp til Gud, makt til å 

trenge gjennom Somalias tykkeste mørke. Ikke noe religiøst, politisk, sosialt eller åndelig mørke har 

sjanse til å overleve i nærvær av Jesus Kristus - verdens lys!  

Folk sier at Somalias kaos ikke er mulig å reparere.  Er det ikke slik at i Guds øyne ville hver og en av 

oss være hinsides reparasjon hvis ikke Jesus Kristus hadde kommet for å søke og frelse oss? Han søker 

fortsatt etter de lidende somaliske kvinnene. La oss stå i bønnekampen, trygge på at "når vi ber, arbeider 

Gud!"  

Hans lys vil seire i millioner av kjære somaliske kvinnehjerter. 

 

Da jeg besøkte våre modige somaliske gruppemedlemmer, fortalte de meg om de store gledene, men 

også drapstruslene de noen ganger får når de deler Kristus i radioprogrammet Håpets kvinner. "Er dere 

ikke redde?» spurte jeg. "Egentlig ikke,» sa de. «Vi vil dø når Gud sier det." Når jeg så deres barnlige tro 

og brede smil, lyttet til deres bønner og glade sanger, kom jeg til å tenke på Jesaja 9: "Det folk som 

vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle". De 

vandrer i Guds lys og tro! Og Jesus skinner gjennom disse kjære søstre. 

 

Så, kjære, kom! La oss be for dem - for utholdenhet, tro og om at frelse skal strømme over landet 

Somalia. 

 

Marli Spieker  

Grunnlegger og leder, Prosjekt Hanna  
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