
Peggy Banks brev november 2017 

Kjære venner.  
For fikentreet blomstrer ikke (…) men jeg vil fryde meg i Herren (…) 

(Habakkuk 3: 17-18). 

 

Jeg elsker å lese gjennom Habakkuk-boken hvert år. Det er en liten 

bok med bare tre kapitler, men vi ser en vakker forandring i 

Habakkuks syn på livet. Den viser mulighetene til å gå fra de dype 

skyggene av smerte og fortvilelse, til det skinnende lyset av glede. 

Dette minner meg om håpet vi ser i livene til våre Håpets kvinner 

rundt om i verden. 

 

Selv i vår fortvilelse kan vi glede oss i håpet vi har. Vi gleder oss fordi vi har vårt håp i Jesus. 

Han er kommet for å frigjøre oss fra synd og gi oss et nytt liv for all evighet. Vi gleder oss fordi 

vi en dag vil se Jesus og finne en varig fred med ham, for alltid. La oss gi vår takk til ham i 

dag. 

 

Når vi ber i november, la oss også være takknemlige for hva Gud har gjort gjennom kvinners 

tjeneste rundt om i verden de siste 20 årene. Gud har berørt livene til menn og kvinner på 

dramatiske måter gjennom våre bønnegrupper og radioprogrammet «Håpets kvinner». 

 

Vi gir ære til Gud for alt som har skjedd gjennom kvinners tjeneste, og starter et år med feiring 

for de ting som Gud har gjort. Vi ber for hva han vil gjøre gjennom neste generasjon av Håpets 

kvinner i fremtiden. 

 

Takk: 

• for dine trofaste bønner som har fortsatt å velsigne så mange rundt om i verden. 

• for troen på at Gud er en miraklenes Gud 

• for at du oppmuntrer andre til å be gjennom våre bønnekalendere. 

• for at du roper ut i bønn for de tingene som betyr noe for Gud. 

• for at du aldri gir opp å be, selv om du ikke ser noen endringer. 

 

Jeg ber om at du skal føle Guds glede denne måneden når du løfter din stemme, taler hans 

navn og gleder deg i håpet. 

 

I ham gleder våre hjerter seg, 

 

Dr. Peggy Banks 

Daglig leder 

TWR Håpets kvinner 
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