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Min kjære venn, 

 

Er du klar for å bli med oss i lovprisning og takksigelse til Gud 

gjennom hele denne måneden? Jeg håper det! Takk for dine 

trofaste og inderlige bønner for de sårede kvinner vi betjener. 

Sammen endrer vi deres fremtid! Som noen sa, " Historien 

tilhører forbedere som former fremtiden gjennom tro." Å be 

med forventning i deres nåværende omstendigheter endrer 

deres fremtid!  

Å adlyde Kristi befaling i Lukas 11, 9 om å be, søke og banke 

vil bringe helbredelse og gjenopprettelse i livene deres. Så Gud gir oss mulighet gjennom bønn til å ta tak i 

historien og endre disse kvinners evige skjebne! Men i dag foreslår jeg at vi slutter å spørre og banke på 

himmelens dør. I stedet, la oss heve våre stemmer i takksigelse og lovprisning til vår Gud og si: "Lov 

Herren, min sjel, og glem aldri hans velgjerninger!" 

 

Jeg tenker på Guds svar på våre bønner i Afrika:  

For det første, en vellykket gjennomføring og levering av «Healing Voice» dramaserier ment for ofre for 

fistula og kjønnslemlestelse i Etiopia.  

For det andre, det nye prosjektet Hannabønn og radiotjeneste i Kenya. Jeg husker forbederes tårer og 

bønner for sine ektemenn som var utro og misbrukte dem. Og i Tanzania, deltok mer enn 1000 kvinner på 

innvielsen av den første «Hannas hus». De danset, sang og ropte: «Guds nåde kom ned til oss gjennom 

Prosjekt Hanna." 

 

I Europa kalte Gud Yvonne, en lidenskapelig og dynamisk irsk forbeder, for å mobilisere kirken til å be for 

de mange "stjålne liv" av kvinner over hele verden og å snakke håp til sitt eget land. 

 

I Haiti husker jeg at vi lanserte den nye bønnebevegelsen og ba sammen med hundrevis av forbedere under 

det største mangotreet jeg noensinne har sett. Hvilken trosstyrkende opplevelse! 

 

Gud svarer våre bønner, velsigner det godt koordinerte samarbeidet med Campus Crusades og deres film 

«Magdalena». De vil produsere et radioprogram kalt «Håpsportretter» Gud åpner kristnes hender og 

hjerter slik at «Håpets kvinner»- radioprogram vil fortsette å forkynne Guds kjærlighet på 69 språk. 

 

Og så er det deg, en av Prosjekt Hannas 50.000 forbedere som ber, leter og banker på himmelens dør, ber 

om Guds nåde til å endre kvinners liv nå og i all evighet. Så mye å være takknemlig for! 

 

"Lov Herren, min sjel, og glem aldri hans velgjerninger." 

 

Marli Spieker 

Grunnlegger, Prosjekt Hanna 


