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Bøn for kvinder ramt af vold

Kære ven

Det er ikke længe siden,
at jeg sad på gulvet i min
lejlighed, knust og forslået
på grund af min kærestes
voldelige temperament.
De mange måneder og år, som var
gået forud den skæbnesvangre nat, der
kunne have kostet mig livet, giver mig nu
kærlighed for og en mening med at hjælpe
kvinder, som kæmper i et forhold med
skjult mishandling.
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Mishandling viser sig på mange måder.
Der findes ikke kun fysisk mishandling,
men også psykisk, mundtlig og
følelsesmæssig mishandling.
Ordsprogenes Bog 19,19 lærer os:
Den, der har let til vrede, må selv bøde,
for hvis du redder ham, må du gøre det igen
og igen.
Det er ikke ualmindeligt, at en kvinde,
som er i et voldeligt forhold, forsøger at
redde sin mishandler igen og igen. Så det
er meget vigtigt, at vi beder og søger Guds
vilje, så vi kan se, når der foregår ting,
som ikke er i orden i vores parforhold.
Når en kvinde lever i et forhold, hvor der
foregår mishandling, vil hun sommetider
føle sig hjælpeløs og håbløs. Hun føler sig
magtesløs og alene. Men når hun har det
sådan, er Gud nær, og han ser alt. Vi må
bede om, at kvinder må have modet til
at søge Guds kærlighed og til at fortælle

andre, hvordan de har det i deres værdifulde og værdige til at modtage
parforhold.
Guds kærlighed og beskyttelse.
Lad os i denne måned bede Gud om
at give os kærlighed og medfølelse for
de, som mishandles. Lad os bede om
visdom til at kunne sprede små frø, der
opmuntrer mishandlede kvinder til at
vende sig til Gud og til venner, når de
står i svære situationer, som kan ende
galt.
Vi er alle skabt i Guds billede, og når
vi følger Jesus, må vi kæmpe mod alle
slags mishandling. Ikke kun uden for
vore hjem, men også inden for vore
hjem. Når vi beder, så lad os nævne
dem, som har brug for at vide, at de er

Gud elsker sine døtre, og han ønsker,
de skal betragte dem selv, som han ser
dem. Bed om at vore mange ”Kvinder
med Håb”-teams må have mod til at
vise kærlighed selv på de mørkeste
steder, sådan at kvinder må lære Jesus
at kende som deres lys og frelser.
Fælles i glæden,
Peggy Banks
Global leder
Kvinder med Håb/Projekt Hannah

3

1.
Bed for kvinder og piger, der
bliver mishandlet i deres eget hjem.
Bed Herren om at hjælpe dem med at
finde venner, som kan opmuntre dem
til at beskytte sig selv og til at anerkende, at som Guds børn fortjener de ikke
en sådan forfærdelig behandling.
2.
Bed for arbejdet, som ”Kvinder med Håb” (KmH) udfører for at
hjælpe familier med at ændre deres
tankegang: At vold ikke er en acceptabel opførsel, og at hvert eneste menneske er Guds særlige skabning, der
fortjener ære og respekt.
3.
Bed om, at hjerterne må forandres i de mødre og fædre, som tvinger unge døtre til at gifte sig alt for
tidligt eller tvinger dem til at gennemgå kvindelig omskæring. Bed om, at
forældre må værdsætte deres døtre og
give dem den omsorg, de behøver.
4.
Bed om, at kristne må holde
deres præster og kirke ansvarlige for
den måde, de behandler deres hustruer og børn på. ”En tilsynsmand skal
være ulastelig, én kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god
lærer, ikke drikfældig eller voldsom,
men mild, ikke stridbar og ikke glad for
penge.” (1. Tim. 3,2-3)
5.
Bed om, at præster og kirkeledere må tale imod utroskab og mishandling blandt kirkemedlemmer og
opmuntre dem, der bliver mishandlet,
til at komme til lederne for at få hjælp
og sikkerhed. Bed om, at lederne må
stå fast overfor mishandlerne og følge
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op på sagerne for at være sikre på, at
mishandlingen stopper.
6.
Bed om, at de mishandlede
familiemedlemmer må acceptere den
kendsgerning, at vreden og volden
ikke er ofrenes skyld. Bed om, at familiemedlemmer må bede om hjælp og
være villige til at gøre hvad som helst
for at stoppe mishandlingen. Bed om,
at mishandlerne må blive forvandlet af Guds nåde. ”Den ugudelige skal
forlade sin vej, det onde menneske sine
planer og vende om til Herren, som vil
vise ham barmhjertighed, tilbage til vor
Gud, for han er rig på tilgivelse. (Es.
55,7)
7.
Bed for dem, der oplever vold
i kristne hjem. Her lærer de fejlagtigt, at de skal underkaste sig et familiemedlem, der benytter et voldeligt
sprog eller en kontrollerende adfærd,
eller som misbruger dem fysisk eller
seksuelt. ”Herren prøver retfærdige og
uretfærdige, og han hader dem, der elsker vold. Han lader glødende kul og
svovl regne over de uretfærdige, og en
glohed vind bliver deres skæbne.” (Sal.
11,5-6)
8.
Bed for kvinder, der overvejer
selvmord for at slippe væk fra torturen
og ydmygelsen ved mishandlingen i
deres hjem. Bed også for kvinder, der
er tvunget ind i polygame ægteskaber,
og som bliver behandlet som tjenere.
9.
Bed om, at forældre må lære
deres børn, at alkoholforbrug kan føre
til en grov, tåbelig og hensynsløs op-

førsel, der kan ødelægge familier og
liv.
10.
Bed for voldsramte kvinder,
der benægter eller minimerer mishandlingen af dem for at beskytte
mishandleren. Bed om, at det må gå
op for dem, at de derved forhindrer
vedkommende i at få den nødvendige hjælp, og at de gør det muligt for
mishandleren fortsat at skade dem og
muligvis andre.
11.
Bed om, at kvinder må erfare,
at Gud elsker dem og ikke tolererer
fædres og ægtefællers voldelige adfærd eller andres mishandling.
12.
Bed om, at kvinder og piger
må finde en måde at undslippe på
efter at være blevet solgt til prostitution af familiemedlemmer. ”Fordi de
hjælpeløse undertrykkes, og de fattige
stønner, rejser jeg mig nu,” siger Herren,
”og bringer redning til de forfulgte.” (Sl.
12,6)
13.
Bed for enker i Albanien og i
andre lande, der er efterladt fattige og
sønderknuste, efter at deres mænds
familier har overtaget deres hjem, jord
og nogle gange også de yngre børn.
14.
Bed Gud om at være beskytter
for de hustruer, der er blevet forladt
eller skilt, og som har brug for mad og
husly. Bed om, at de, der uretmæssigt
mister forældremyndigheden over deres børn, må finde trøst og hjælp fra
kristne.
15.
Bed for isolerede kvinder og
piger i mennonit-samfundene i Bo-

livia og i andre lande. Nogle har ikke
en gang tilladelse til at tale med andre
kvinder om det forfærdelige seksuelle misbrug og volden i hjemmet. De
må ikke udvise vrede over eller sætte
spørgsmålstegn ved de syndige handlinger, der er overgået dem.
16.
Bed for kvinder, der bliver i
voldelige forhold, fordi de frygter for
at miste deres børn til fædrene, eller
fordi de ikke har arbejde og dermed
ikke ejer noget eller ikke har penge,
der er deres egne.
17.
Bed om, at politibetjente må
vise mere støtte overfor kvinder, der
bliver mishandlet hjemme. Bed om,
at politiet må behandle volden som
forbrydelser, der fortjener straf, og
ikke som mindre tvister. Bed om, at
dommere må dømme mishandlerne
og kræve, at de kommer i behandling
og betaler erstatning.
18.
Bed om, at herberger og billige boliger må blive mere tilgængelige
for voldsramte kvinder, der forsøger at
begynde forfra ved at opbygge et sikkert hjem for dem selv og deres børn.
19.
Bed om, at love mod vold og
handel med kvinder og piger til prostitution må blive opprioriteret. Bed
om, at mishandlerne må blive fanget
og straffet, og at deres arrestation må
blive offentliggjort for at signalere til
andre, at disse handlinger ikke er acceptable.
20.
Bed om, at forældre på en
kærlig måde må lære deres døtre vig-
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tigheden af at forblive ”rene”, indtil
de bliver gift, og at blive gift med en
kristen mand, som vil respektere og
værdsætte sin hustru og hjælpe hende
med at blive den bedste, hun kan blive
til Guds ære.
21.
Bed om, at mishandlerne må
blive opmærksomme på, at de ikke
ejer deres hustruer og børn, og derfor
ikke ”kan gøre hvad de vil med dem.”
Bed om, at samfundet må holde mishandlerne ansvarlige for deres handlinger og vil lære mændene at elske,
værdsætte og passe på deres familiemedlemmer.
22.
Bed for unge piger, der af familien bliver tvunget til at gifte sig på
grund af fattigdom, gæld eller blot for
at familien kan købe et fjernsyn. Bed
også for piger, der kun ser selvmord
som udvej på grund af den gæld, deres medgift og bryllup påfører deres
forældre. Bed om, at der må ske en
holdningsændring, efterhånden som
folk indser, at disse misbrug er imod
loven og er uacceptable.
23.
Bed om, at børns, ældres og
handicappedes omsorgsgivere må
søge hjælp, inden frustrationerne bliver til voldelige ord og handlinger.
24.
Bed om, at forældre må værdsætte deres børn og lære dem at ære
Gud og respektere andre. Bed om, at
fædre må lære deres sønner ikke at
misbruge piger hverken verbalt eller
fysisk.
25.
Bed for børn, der oplever vold

6

mellem deres forældre. Mange af disse børn udvikler alvorlige emotionelle
problemer så som hukommelses- og
koncentrationsbesvær, mistillid til
voksne, overdreven bekymring, skyld,
skam, vrede og aggressiv opførsel.
26.
Bed for kvinder og piger, der
går i skole velvidende, at andre piger
under lignende omstændigheder er
blevet dræbt eller skadet, simpelthen
fordi de ønsker en uddannelse.
27.
Bed for voldsramte kvinder,
der bebrejder sig selv og tror, at de
mangler åndelighed, fordi de er blevet fortalt, at de ikke beder nok eller
er gode nok. De tror derfor, at de er
skyldige i deres egen mishandling.
Bed om, at kristne ikke må misbruge
Skriften til at forklare, undskylde eller
retfærdiggøre mishandling blandt familiemedlemmer.
28.
Bed for de millioner af forladte og bortløbne børn, der lever på gaden og ofte må tigge, stjæle eller prostituere sig selv for at overleve. Mange
begynder at tage stoffer eller sniffe lim
for at slippe væk fra den smerte, det er
at sulte, og fra traumet ved flugten.
29.
Bed for mænd, der lytter
til KmH-programmerne, deltager i
KmH-bedegrupper, og som stræber
efter at være gudfrygtige ægtefæller,
fædre og brødre.
30.
Bed om, at love mod såkaldte
”æresdrab” må overholdes og opretholdes. I nogle lande bliver de, der
dræber deres kvindelige slægtninge

for at forsvare familiens ære, fritaget hed. Bed om, at der bliver sørget for,
for retsforfølgelse og straf.
at mishandlerne ikke yderligere kan
31.
Bed om, at myndighederne skade andre.
må beskytte de kvinder og børn, der
bliver mishandlet eller truet, og må
finde måder, hvorpå disse ofre kan
hjælpes og ikke bliver nødsaget til at
forlade deres hjem for at være i sikker-

Bøn for kvinder ramt af vold i hjemmet
Vold i familien er en tragedie, der
ødelægger livet for kvinder, børn, ældre
mennesker og handicappede i alle
lande. Mishandling i ord eller gerning,
hvor man forsøger at kontrollere et
menneske følelsesmæssigt, fysisk
eller psykisk bliver ofte anset som
et familieanliggende af samfundets
myndigheder og religiøse ledere.
Mange ofre er økonomisk afhængige
af dem, der mishandler dem – partnere
eller forældre. Og uden penge eller et
trygt sted, hvor de kan tage til, synes
muligheden for at forlade hjemmet
umuligt.

forandre deres forældre eller partnere.
De fleste mishandlere er imidlertid
manipulerende og kan overbevise
de mishandlede om, at det er dem,
altså ofrene, der gjorde noget forkert
og dermed forårsagede volden.
Mishandlerne charmerer ofte deres
ofre, så disse føler, de må tilgive dem,
eller de bruger frygt, der afholder ofrene
fra at søge hjælp.

Hvad enten der er tale om brutale ord,
en kontrollerende adfærd eller fysisk og
seksuel mishandling fra en omsorgsgiver, kæreste, et familiemedlem eller
andre kære, er vold ydmygende og
Mange ofre tror, at deres kærlighed vil ødelæggende.
Fortsættes på næste side...
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Mødre som vel som fædre sælger deres
unge døtre som brude eller prostituerede
eller tvinger dem til at gennemgå kvindelig
omskæring. Mænd og svigermødre
torturerer og skamferer hustruer med syre
eller kogende vand for at have ”vanæret
familien.”

Gaver

Ofre for vold i familien bliver i flere
lande tilbudt undervisning i forskellige
færdigheder af medarbejdere og frivillige
i ”Kvinder med Håb” (KmH), så de Illustrationsfoto: Kate McVey
kan sørge for deres børn og slippe ud
af deres mishandleres kontrol. KmH –
programmerne tilbyder ord fyldt med
håb og helbredelse til lyttere på 71 sprog
og hjælper kvinder med at indse, at de
er kostbare i Guds øjne og derfor skal
behandles med respekt.

Gaver til kvinder med håb/Projekt Hannah
kan indbetales på giro
+01< +5165989<
eller overføres til kontonummer:
1551 (reg. nr.) 516-5989 Mrk. gaven “KmH”
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