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I fokus: Bønn for ektemenn og 
fedre 

 
Gud skapte mann og kvinne til å utfylle hverandre. 
Men forholdet mellom mennesker ble ødelagt den 
dagen synden kom inn i verden. Med den kom den 
onde hungeren etter makt, kontroll og manipulering. 
Misbruk av makt blir ofte oppmuntret i mange 
kulturer, til og med i familierelasjoner. 
 
I noen lokalsamfunn «eier» mennene kvinnene og 
barna i familiene, og det er akseptert at mennene 
kan gjøre hva de vil med dem. De kan slå dem og, i 
noen land, til og med selge dem. Ofte aksepterer 
kvinner sine lave kulturelle posisjon og fordømmer andre som ikke vil godta måten 
de og barna blir behandlet på. Mange mødre aksepterer farens avgjørelse om å selge 
døtrene hvis familien er i gjeld eller i pengetrøbbel. De ser ikke på dette som noe galt 
da det alltid har vært slik i samfunnet. Til og med noen kristne følger en kulturell 
praksis som misbruker jenter og kvinner.  
 
En nøkkel for å hjelpe lidende kvinner verden over er å oppmuntre fedre, ektemenn, 
brødre og pastorer til å forstå at kvinner og jenter er skapt av Gud og at de er ment å 
være elsket og verdsatt. Bibelsk undervisning angående en fars og ektemanns 
ansvar om å elske og beskytte sine barn og sin kone er helt nødvendig. Kristne menn 
trenger å forstå hva det betyr i praksis å elske sine koner slik Kristus elsker kirken.  
 
Samfunnsledere trenger å hjelpe fedre til å forstå at å utdanne jenter og sørge for en 
skikkelig helseomsorg vil virke til det beste for hele samfunnet. Omskjæring av jenter 
og barneekteskap fører til store problemer som styrker fattigdommens onde sirkel. 
Mange menn lytter til Håpets kvinner på radio fordi det hjeper dem til å bedre forstå 
sine døtre, koner og søstre. I tillegg har Noreas partner, TWR, nylig lansert 
«Champions Arise», en radio- og bønnetjeneste som oppmuntrer og utruster menn til 
å bli gudfryktige fedre, ektemenn, brødre og venner.  
 

I bønneemnene bruker vi forkortelsen PH om Prosjekt Hanna.  
 
 
 
 

 



Vi ber for/om … 
 
1. Kristne menn må utvikle vennskap med hverandre og holde hverandre ansvarlige 
for måten de behandler kvinner og jenter på. 
 
2. Kristne menn må si ifra når de ser andre som mishandler kvinner og barn. «Lukk 
opp din munn for den som ikke selv kan tale, før saken for dem som nær bukker 
under. Lukk opp din munn og døm rettferdig, la hjelpeløse og fattige få sin rett!» 
(Ordsp. 31.8-9) 
 
3. Menn som lytter til PH´s  Håpets kvinner – program og som ønsker å leve på en 
måte som ærer Gud med sitt forhold til kvinnene i familien og lokalsamfunnet. 
 
4. Champions Arise! som er TWRs nye disippelgjøringstjeneste for menn. De bruker 
bønn, smågrupper og media for å utruste menn til å bli alt det Gud har kalt dem til å 
være. Be om at Gud vil bruke denne tjenesten til å hjelpe menn å leve som Jesus, 
den høyeste mesteren. 
 
5. Kristne menn må ta til seg Kristus’ eksempel; leve liv i ydmykhet, integritet og 
enkelhet. At de må bygge forhold som ærer Gud i sin familie, menigheter, 
arbeidsplasser og lokalsamfunn. Be om at menn vil hengi seg til bønn og 
bibelstudier som gjør at de lever ut Guds Ord i alle aspekter av livet. 
 
6. At fedre, bestefedre, onkler og brødre må forstå ondskapen i å misbruke små 
jenter i familien seksuelt. Be om at kvinner som har levd med hemmeligheten om at 
de har blitt misbrukt, må få fred og helbredelse i Kristi kjærlighet. 
 
7. Be for oversettelsen, bearbeidelsen og opptakene av de 52 programmene i serien 
Champions Arise! 
 
8. Menn må ha mot og styrke til å ta avstand fra syndige praksiser, også dem som 
det blir oppmuntret til i deres kultur. 
 
9. Dem som strever med hemmelige synder som har tatt kontroll over deres tanker 
og handlinger. Be om at de må erkjenne sine synder, søke tilgivelse og finne venner 
som vil hjelpe dem med å overkomme prøvelsene gjennom forbønn og bekjennelse. 
(2. Tim 2.22) 
 
10. Familier der alkoholmisbruk har ødelagt liv og tvunget familien ut i ekstrem 
fattigdom. Be om at foreldre må lære sine barn at alkoholmisbruk kan føre til en 
voldelig, tåpelig og uansvarlig oppførsel som kan ødelegge liv. 
 
11. At loven må forandres og satt ut i praksis slik at den kan beskytte enker fra å bli 
tvunget til å gifte seg med en slektning av deres avdøde ektemann. 
 
12. Mange må høre Champions Arise! – programmene og gi respons til Den hellige 
Ånds oppfordring om å tilbringe tid med Guds Ord og i bønn. 
 



13. Kristne menn må følge Kristi eksempel i sin omgang med kvinner. I brudd med 
kulturelle normer, æret Jesus kvinnene som viktige vitner (Luk. 24.9-11). Han tillot 
dem å reise med ham og få undervisning. (Luk. 8.1-3 og Luk. 10.38-39) 
 
14. Ektemenn og fedre må behandle sine familiemedlemmer med den samme 
kjærlighet, ømhet og tilgivelse som Gud deres far har vist dem. Be at fedre må lære 
sine sønner å ikke misbruke jenter hverken verbalt, fysisk eller seksuelt, men heller 
behandle dem med respekt. 
 
15. Valget av ektefelle får innvirkning på avgjørelser om hvor familien skal bo, 
hvordan penger blir brukt og hvordan barna blir oppdratt. Be om at enslige kristne 
menn og kvinner må forstå hvor viktig det er å velge en kristen ektefelle slik at Gud 
er først i deres liv og at barna blir oppdratt i kjærlighet til å ære Gud.  
 
16. Kristne svigerfamilier må forstå at svigerdøtre som har blitt enke, trenger deres 
støtte og beskyttelse selv om kulturen sier at de kan ta fra enkene deres hjem og 
barn. 
 
17. At menn må forstå at det viktigste de kan gjøre for sine barn, er å elske og 
respektere barnas mor. 
 
18. At kristne fedre ikke må «vekke sinne og trass hos barna sine, men gi dem 
omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.» (Ef. 6.4) 
 
19. Ektemenn må forstå hvor ødeleggende utenomekteskapelige forhold er for deres 
kone. Be om at ektemennene må sette pris på sin kone og holde seg til dem. At de 
må ære og beskytte dem med ømhet i ord og handling. «Dere ektemenn, elsk deres 
hustruer og vær ikke hard mot dem» (Kol. 3.19) 
 
20. At det må komme lover som blir brukt for å unngå tvangsekteskap som setter en 
mann eller kvinne fast med en ektefelle som har forskjellig mål, verdier og religiøs 
tro. 
 
21. Kristne ektemenn må elske sine hustruer slik som Kristus elsker menigheten, og 
at de må velge dem fremfor alle andre og forlate sine fedre og mødre og holde seg til 
sin hustru. (Ef. 5.31) 
 
22. Johannes 5.18-24 viser hvordan Kristus er ett med Faderen og hvordan Faderen 
som hode ærer Kristus. Be om at kristne menn må ha dette som sin modell for sin 
rolle som familiens hode. 
  
23. Kristne kvinner må underordne seg sine ektemenn, ikke som et påbud, men som 
en vakker, tillitsfull respons på ektemannens kjærlighet, ære, respekt og omsorg. 
 
24. At fedre ikke må selge sine døtre for å betale familiens gjeld eller utgifter. Be om 
at de må innse at døtre fortjener å bli beskyttet og satt pris på. 
 
25.Kristne menn må møtes til bønn og for å bygge hverandre opp i deres kristenliv 
og deres forhold. «For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars 
den som er alene. Faller han, er det ingen som kan reise ham opp». (Fork. 4.10) 



 
26. At menn må se den fysiske risikoen det er å ha flere koner eller 
utenomekteskapelige forhold som kan gi dem sykdommer, AIDS og noen ganger død 
for både mannen og deres intetanende koner. 
 
27. Pastorer og kirkeledere må åpenlyst beskytte og støtte kvinner som blir verbalt 
eller fysisk misbrukt av sin ektemann, far eller andre menn. 
 
28. Det må komme lover som blir praktisert der menn holdes ansvarlige for barna de 
produserer med ektefellen, kjæresten eller andre kvinner. 
 
29. Kvinner som er tvunget til å leve med ektemenn som velger å ha mer enn en kone 
og familie. 
 
30. Pastorer og kirkeledere må være villige til å tale imot utroskap og misbruk av 
menighetsmedlemmer og oppmuntre dem som blir misbrukt til å komme til lederne 
for å få hjelp og trygghet. Be om at de må være strenge med misbrukerne og følge 
opp situasjonen slik at misbruket opphører. 
 
31. De som er avhengige av pornografi har problemer med å ha sunne forhold og 
mister ofte kontrollen over sine tanker og handlinger. Be om at ledere må innse at 
pornografi ødelegger familier og gjør slik at gutter og menn ser på kvinner som noe 
som kan misbrukes. 
 

  

Gjennom bevisstgjøring, radioprogram og målrettet forbønn 
ønsker Prosjekt Hanna å gi medfølelse, oppmuntring og håp til 
lidende kvinner verden over. Radioprogrammet Håpets kvinner 
sendes på 64 språk. Den månedlige bønnekalenderen er oversatt 
til 77 språk og distribueres i 124 land. 
 
 Norea mediemisjon er Prosjekt Hannas partner i Norge. I tillegg til 
å distribuere og oversette bønnekalenderen, støtter Norea 
arbeidet økonomisk i Albania, to land i Sentral-Asia, Kambodsja, 
Etiopia, Kenya og Tanzania. 
 
 Gavekonto: 8220 02 90158. Merkes: Prosjekt Hanna. 
For mer informasjon om Norea Mediemisjon sitt arbeid, besøk 
våre nettsider: norea.no 

 
 


