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Kjære forbeder.  

Jeg elsker Tina Sessoms fokus-side for denne månedens bønnekalender: "Å be med og for våre søstre 

rundt om i verden gjør at vi ser Hans mange velsignelser i våre egne liv. Det at de opplever håp midt i 

håpløshet viser oss utrolige mirakler fra Gud. Å se deres sanne glede midt i motgang er smittsom. Å se 

dem ofre for andre, selv når de har enorme behov selv, kan fylle våre hjerter med en overveldende 

forsikring om at Gud er på jobb. " 

 

Gud er på jobb, faktisk! Våre bønner høres rungende høyt i tronsalen av Gud. Han har lyttet til og 

besvart våre bønner for kvinner og jenter over hele verden i 18 år!  

2015 har vært et år fylt med besøk på forskjellige steder hvor Prosjekt Hanna har sin tjeneste for kvinner 

og jenter. Mer enn noen gang blir jeg overrasket over hva Gud gjør gjennom vår systematiske og 

fokuserte bønn år etter år. Jeg har tatt bilder av disse kjære kvinner og fått deres tillatelse til å vise deg 

deres forvandling. 

Om det skjer i Tanzania   …             i Sør- Afrika…                                        - eller i Brasil.. ja overalt! 

 

Disse smilene er et resultat av hardt arbeid - fordi bønn er hardt arbeid! Når bønn blir vanskelig, husk at 

Gud er i live og på jobb! Han forandrer deres sorg i latter. Håp tar hovedplassen i deres liv der de går fra 

mørkets rike til lysets rike! Og alt fordi du og jeg har vært trofast i å løfte disse kjære kvinner og jenter - 

måned etter måned - til Gud mens Han kjempet den voldsomme åndelige kampen for deres sjeler. Han 

elsker å lytte til stemmene våre som ber i tro til Den Hellige Ånds kraft. 

 

Jeg blir ofte rørt til tårer når jeg ser kvinner lever ut Jesaja 61 - forvandlet til "eiketrær av rettferdighet" 

som smiler til fremtiden. Selv når de ikke vet hvor deres neste måltid kommer fra; blir de kvinner av 

håp, nåde og visdom - forvandlet ved Guds kraft. Og alt dette på grunn av Guds folks bønner. 

 

Jeg vet ikke hva du tenker, men for meg er dette en verdifull lekse og oppmuntring. 

 

Jeg fryder meg med deg, 

Hilsen  

Marli Spieker 

Grunnlegger/internasjonal leder av Prosjekt Hanna 


