
 

Marlis brev  
 

 

Kjære forbeder.  

Takk for at du vil be gjennom Prosjekt Hannas bønnekalender denne måneden der vi ber for 

menn, ektemenn og fedre. Det er så flott at vi kan gå i forbønn, ikke bare for kvinner, men 

også for mennene i livene deres. 

Over alt hvor jeg reiser, møter jeg menn som spør etter radioprogrammer rettet mot menn. 

Vi begynte å be om at dette måtte skje, og i april i år lanserte TWR et radioprogram og en 

tjeneste som kalles Champions Arise!, et arbeid for å styrke menn verden over og for å 

oppmuntre dem til å bli de ektemennene, fedrene og «kjempene» som Gud ønsker at de skal 

være.  

Dette var spesielt en drøm som gikk i oppfyllelse for min mann, Edmund, som leder 

prosjektet. I mange år har jeg sett hans kall og hans forsøk på å finne det riktige innholdet. 

Jeg har sett de lange periodene han har fastet og bedt og oppfordret andre til å gjøre det 

samme. Hver måned kommer han og andre menn sammen for å be for menn og disse 

programmene. Og strategien? Å samarbeide med andre organisasjoner om å lage gode, 

Kristus-sentrerte programmer for menn. Disse programmene vil de oversette, produsere, 

distribuere og bruke radio og andre medier for å undervise og rettlede menn over hele 

verden.  

Jeg er takknemlig for alle de menn som trofast ber for Prosjekt Hanna. Nå er det vår tur å be 

for ektemenn og fedre!! La oss be for Champions Arise!-  og spesielt for menn som søker hjelp 

og retning for livene sine. De trenger å bli satt fri fra egoisme, synd og i mange land, fra 

skadelige kulturelle praksiser. Tenk deg velsignelsen når de blir de mennene med gode 

verdier og karakterer som kvinnene i livene deres drømmer om. 
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