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I fokus: Vold i hjemmet 
 
Rosas mann slår henne regelmessig. Hun har to sønner i 20-åra, men de står ikke 
opp mot faren sin, siden de er redde for hva som kan skje om de gjør det. Når Rosa 
var syk, brydde ikke mannen seg, og behandlet henne om mulig, enda verre.  
 
Rosa frykter for livet og sikkerheten sin, men har ingen steder å gå. Hvis hun går 
fram ham, vil ho ende opp på gaten. Til tross for denne forferdelige situasjonen, 
forteller hun staben i Prosjekt Hanna at ho blir oppmuntret og fylt med håp når hun 
lytter til Håpets kvinner. Programmene hjelper henne til å overleve hverdagen.  
 
Rosa er så takknemlig over at der er menn og kvinner som per for henne og som 
prøver å hjelpe henne og oppmuntre henne. Hun spurte oss om vi kan fortsette å be 
for henne og mannen hennes «Det hadde vært så fantastisk om Han kunne ha møtt 
Gud» 
 
Voldelige handlinger utføres i alle land, samfunnslag og religiøse grupperinger. Noen 
aksepterer vold i hjemmet som en normal måte å forholde seg til familiemedlemmer 
på. I noen kulturer tror til og med kvinner selv at en kvinne fortjener å bli slått av 
mannen hvis hun ikke adlyder ham. Altfor mange forlatte koner tror de må 
underkaste seg sine voldelige menn hvis han kommer tilbake for seksuelle tjenester, 
og ta de få pengene hun har. Mange koner frykter sine ektemenn mer enn noen 
andre. 
Vold i kristne familier er fremdeles et tabu-emne i mange kirker. For få kirkeledere 
har tilrettelagt trygge steder for mishandlede kvinner.  
 
Enten vold og mishandling utføres gjennom brutale ord, kontrollerende oppførsel, 
psykisk eller fysisk mishandling, vold fra et familiemedlem, en omsorgsperson eller 
en elsket person, - er det like ydmykende og ødeleggende.  
 
I august ber vi for kvinner som lever med vold i nære relasjoner!  
 

I bønneemnene bruker vi forkortelsen PH om Prosjekt Hanna.  
 
 
 
 

 
Vi ber for/om at … 
 



1..Kvinner og jenter som blir mishandlet i sine hjem. Be Gud om å hjelpe dem å finne venner 
som oppmuntrer dem til å beskytte seg selv, og til å se at som Guds barn fortjener de ikke 
denne behandlingen. 
 
2.  Prosjekt Hannas arbeid forandrer familier ved å endre holdninger slik at vold ikke 
aksepteres, og at hver enkelt person blir sett som spesiell i Guds øyne, og fortjener ære og 
respekt. 
 
3. Endring i hjertene til foreldre som tvinger unge døtre til å gifte seg tidlig, eller til 
omskjæring. Be om at de verdsetter døtrene og sørger for at de får den omsorgen de trenger. 
 
4.  Kristne holder sine pastorer og kirkeledere ansvarlige for hvordan de behandler sine 
koner og barn. (1. Tim 3,2-3). 
 
5. At pastorer og kirkeledere snakker høyt om utroskap og vold blant kirkens medlemmer, og 
oppmuntrer dem som er utsatt for mishandling til å komme til dem for hjelp og sikkerhet. Be 
om at de er tydelige i oppfølging av overgriperne, slik at overgrepene stopper. 
 
6. At voldelige familiemedlemmer aksepterer at deres sinne og vold ikke er offerets feil. Be 
om at familiemedlemmer søker hjelp og er villige til å gjøre alt som skal til for å stoppe sin 
voldelige oppførsel. Be om at mishandlerne vil forandre seg ved Guds nåde. «Den 
urettferdige skal vende seg bort fra sin vei, ugjerningsmannen fra sine tanker, 
og vende om til Herren, som vil vise barmhjertighet,  til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. 
(Jes 55,7) 
 
7. De som opplever vold i kristne hjem og blir opplært til å underkaste seg et familiemedlem 
som har et voldelig språk, kontrollerende oppførsel, - eller som mishandler dem fysisk eller 
seksuelt. (Salme 11,5-6). 
 
8. Kvinner som vurderer selvmord for å unnslippe volden og ydmykelsene som følge av 
mishandlingen. Be for kvinner som tvinges inn i polygame ekteskap der de behandles som 
tjenere.  
 
9. At foreldre lærer sine barn at stort alkoholkonsum kan føre til voldelig, dum og uvøren 
oppførsel som kan ødelegge familien og den enkeltes liv. 
 
10. Sønderknuste kvinner som benekter eller minimaliserer mishandlingen for å beskytte 
mishandleren. Be om at de forstår at de hindrer mishandleren i å skaffe seg nødvendig hjelp, 
og at de også gjør det mulig for mishandleren å fortsette å skade dem, og kanskje også 
andre. 
……………………………………………………………… 
11. At kvinner får kjenne at Gud elsker dem, og ikke godtar fedres og ektemenns voldelige 
oppførsel, eller fra andre som mishandler dem. Be for kvinner i Elfenbenskysten og andre 
land, som blir mishandlet av ektemenn som er pastorer. 
 
12.  At kvinner og jenter som blir solgt til prostitusjon av familiemedlemmer, finner en måte å 
rømme på. (Salme 12,5). 
 
13. Kvinner som lider av AIDS fordi de ble voldtatte, eller fordi ektemennene var utro. Be om 
at de får kjenne Guds  
kjærlighet og omsorg, og at det vil gi dem den næringen de trenger. 
 
14. At Gud beskytter koner som har blitt forlatt eller skilt og trenger mat og husly. Be om at 
de som urettferdig mister foreldreansvaret for sine barn kan finne omsorg og hjelp hos 
kristne. 



 
15. Isolerte kvinner og jenter i mennonitt-samfunn i Bolivia og andre land. Det er ikke tillat for 
dem å snakke med andre kvinner om alvorlige seksuelle overgrep og vold som skjer i 
hjemmene. De har heller ikke lov til å gi uttrykk for sinne eller stille spørsmål ved det som 
har skjedd med dem. Så de gråter alene. Be for Håpets Kvinner-programmene på lav-tysk 
som kan lyttes til på CD-er, radio og internett. 
 
16. Kvinner som blir værende i voldelige relasjoner fordi de er redde for å miste barna, fordi 
de ikke har arbeid, ikke eier eiendom eller har egne penger. 
 
17. At polititjenestemenn er mer støttende overfor kvinner som blir mishandlet hjemme, - at 
de ser på volden som kriminelle handlinger, heller enn som uoverensstemmelser. Be om at 
dommere vil dømme mishandlere og forlange at de søker behandling og betaler oppreising.  
 
18. At flere krisesenter og lavkost-boliger blir tilgjengelige for sønderknuste kvinner som 
prøver å starte på nytt og bygge et trygt hjem for seg selv og sine barn. 
 
19. Styrking av lovverk mot vold og trafficking av kvinner til prostitusjon. Be om at 
overgriperne blir tatt og straffet, og at arrestasjonene offentliggjøres for å advare andre om 
at handlingene ikke er akseptable. 
 
20. at foreldre kjærlig skal lære døtrene sine viktighet av å leve rent til de gifter seg, og 
oppmuntre dem til å gifte seg med en kristen mann som vil respektere og ære henne, og 
hjelpe henne til å leve til Guds ære.                                                                   
 
21. At mishandlere blir klar over at de ikke eier sine koner og barn, og ikke kan gjøre hva de 
vil med dem.  Be om at alle samfunn vil holde overgripere ansvarlige for sine handlinger, og 
vil lære menn å elske, verdsette og ha omsorg for familien. 
 
22. Unge jenter som tvinges av familien til å gifte seg på grunn av fattigdom eller gjeld. Eller 
for at familien skal kunne kjøpe seg en TV. Be for jenter som ønsker å begå selvmord på 
grunn av gjelden medgiften vil påføre foreldrene. Be om at holdninger endres etter hvert som 
folk lærer at disse overgrepene er ulovlige og uakseptable. 
 
 23. At omsorgspersoner for barn, eldre og funksjonshemmede søker hjelp før 
frustrasjonene deres fører til voldelig språk eller handlinger. 
  
24. At foreldre verdsetter sine barn, lærer dem å ære Gud og respektere andre. Be om at 
fedre lærer sine sønner at det er uakseptabelt å mishandle jenter, verbalt, fysisk eller 
seksuelt. 
 
25. Barn som er vitne til fysisk vold mellom sine foreldre. Mange av disse barna utvikler 
alvorlige følelsesmessige problemer som hukommelses- og konsentrasjonsvansker, mangel 
på tillit til voksne, for store bekymringer, skyld, skam, sinne og aggressiv adferd.    
 
26. Kvinner og jenter som går på skole til tross for at de vet at jenter har blitt drept eller 
skadet fordi de vil ha utdanning.  
 
27. Kvinner som klandrer seg selv, og tror de ikke er åndelige nok fordi de blir fortalt at de 
ikke ber hardt nok, eller ikke er gode nok, og at det derfor er deres egen skyld at de blir 
mishandlet. Be om at kristne ikke vrir på Bibelens budskap for å forklare, unnskylde eller 
rettferdiggjøre mishandling overfor familiemedlemmer. 
 



28. De 100 millioner barna som lever på gatene, og ofte tigger, stjeler og prostituerer seg for 
å overleve. Mange tyr til stoff og sniffing av lim for å unnslippe smertefull sult og traumer 
knyttet til situasjonen de lever i.  
 
29. Takk Gud for menn som lytter til Håpets kvinner og deltar i bønnegrupper. De er 
takknemlige for hjelp til å forstå kvinnene de forholder seg til hjemme og i kirker. Be om at de 
jobber for å være gode ektemenn, fedre og brødre. 
 
30. At lover mot såkalte æresdrap må bli vedtatt og opprettholdt. I noen land blir de som 
dreper sine kvinnelige slektninger for å forsvare familien fritatt for forfølgelse og straff. 
 
31. At myndigheter beskytter kvinner og barn som blir mishandlet og truet, slik at de ikke 
trenger å forlate sine hjem for å være trygge. Be om at overgriperne vil bli tatt hand om på en 
slik måte at de ikke kan fortsette å skade andre.  
 

  

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 

 
 


