
1. Bed om, at Gud, vores Far, må læge ofre for vold og 
voldtægt, så de finder glæde i livet og selv kan opbygge 
sunde familier. Bed om, at de må se, at Gud er deres skaber, 
som ser deres smerte, sørger med dem og tilbyder at læge 
deres sår. (Sl. 147, 3)
2. Bed om, at kvinder og piger i Bonaire ikke må blive in-
volveret i de mennesker, der kun vil dem ondt. (Sl. 140, 5)
3. Bed om, at der må ske en forandring i de kulturer i Tan-
zania, som stadig praktiserer kvindelig omskærelse. Bed om 
opmuntring til de pionerer, der utrætteligt arbejder for at få 
sat en stopper for denne praksis. 
4. Bed om, at vold og seksuelt misbrug, der fremmes via 
internettet, må blive bragt til ophør. Bed om, at rumænske 
forældre - gennem KmH’s opmærksomhed på dette emne - 
må blive bedre til at overvåge deres børns brug af  internet-
tet. (Ords. 2, 11)
5. Bed om, at Den indonesiske nationale Kommission, der 
har fokus på vold mod kvinder, må få visdom til at handle 
ret i forsøget på at forhindre vold og forsvare kvinders 
menneskerettigheder. (Job, 12, 13)
6. Det er velkendt, at børn, der vokser op med vold i hjem-
met, ofte selv bliver voldelige. Bed om, at forældre må elske 
deres børn og opdrage dem på en gudfrygtig måde. (Sl. 34, 
12)
7. Tak Gud for, at kvindelig omskærelse er forbudt i Fin-
land og for, at kun 0,2 % af  pigerne på gymnasiet melder 
tilbage, at de har været udsat for praksissen. Bed om, at de 
etniske grupper, som stadig praktiserer kvindelig omskærel-
se, må ophøre med det. 
8. Tak for, at mange af  de kvinder i Kina, som er blevet 
misbrugt, nu står frem og fortæller om det. Bed om, at 
Guds retfærdighed må ske fyldest, og at ofrene må mærke 
Guds lægedom og dybe omsorg for dem. (2. Kor. 1, 3)
9. Tak Gud for den nye ukrainske lov, der nu vil retsforføl-
ge dem, som udøver vold mod deres familie. (2. Thes. 3, 3)
10. Bed om, at Gud må udfri og frelse de polske mænd, der 
er afhængige af  alkohol, stoffer og pornografi. Bed om, 
at Gud må bryde den onde cirkel med voldtægt og vold 
udøvet mod deres egne familier og bed om lægedom til alle 
involverede. (Sl. 18, 3)

Bed for voldsramte kvinder 11. Bed om, at Gud må give voldtægtsofre i Indien mod til at 
anmelde forbrydelsen, selv om gerningsmanden er kendt af  
offeret.  Bed om, at familierne må støtte disse lidende piger 
og kvinder fuldt ud og bed om, at de skyldige må blive holdt 
ansvarlige. (Sl. 5, 10)
12. Under Covid-19-nedlukningen blev vold og mishandling 
i hjemmet øget markant på verdensplan. Centrene i Sydafrika 
modtog tre gange så mange opkald end ellers fra kvinder, der 
var fanget i deres eget hjem sammen med deres voldelige part-
ner. Bed om, at Gud må skaffe udveje og lægedom for disse 
kvinder. (Sl. 68, 20)
13. Bed om, at kvinder fra KmH tydeligt må vise andre kvin-
der, at de er dyrebare og har værdi i Guds øjne. Mange kvinder 
mener, at de selv er skyldige og fortjener den vold, de udsættes 
for. (Sl. 91, 14)
14. Bed om, at vold i hjemmet i Albanien må få en ende. 50 % 
af  de albanske kvinder har været udsat for vold. Udover volden 
bliver kvinderne i landdistrikterne også udsat for stigmatisering 
(nedgørelse af  mennesker som afviger fra det normale), isolati-
on, social udstødelse og mangel på muligheder. 
15. Bed om, at Gud må vække kirken verden over, så den støt-
ter ofrene for vold i hjemmet og voldtægt. Ofte er der ingen, 
der vil hjælpe dem. ”Før ordet for de stumme, tal deres sag, når 
de er ved at bukke under.”  (Ords. 31, 8)
16. Bed om, at mennesker i Tyskland gennem KmH–bedeka-
lenderen må blive opmærksomme på problemet med kvindelig 
omskærelse og begynde at bede for, at der sættes en stopper 
for dette ritual samt tilbyde deres støtte til hjælpeorganisationer. 
17. Bed om, at voldtægt i Liberia må ophøre. 1 ud af  10 børn 
og kvinder har været udsat for en voldtægt. Bed om, at vor Far 
må styrke ofrene og beskytte dem fra ondt. 
18. Bed om, at koreanske forældre må opdrage deres børn med 
visdom og ikke ty til vold. ”Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, 
men opdrag dem med Herrens tugt og formaning.” (Ef. 6, 4) 
19. Bed om, at mænd og fædre i Uruguay ikke må være volde-
lige over for deres hustruer og børn, men i stedet vil beskytte 
dem. (2. Kor. 13, 11)
20. Tak for, at gerningsmænd i Indonesien bliver arresteret, 
når piger indberetter en voldtægt begået af  en slægtning. Må 
det være en opmuntring for andre piger og kvinder, så de også 
indberetter forbrydelser begået mod dem. (Sl. 32, 7)
21. Bed om lægedom og beskyttelse af  de 1 ud af  4 bulgarske 
kvinder, som lider pga. vold. Bed for finansieringen af  krise-

centre, som hjælper kvinder og børn med at undslippe 
mishandling. (Sl. 72, 14)
22. Bed for de kvinder fra Elfenbenskysten, der udsættes 
for vold i hjemmet. Bed om store forbedringer på det 
administrative og juridiske område, så de, der har brug 
for det, bliver sikret støtte. (Sl. 7, 9) 
23. Bed for de stakkels kvinder og børn, der lider pga. 
vold og lever med risikoen for at miste livet. De beder 
ofte ikke om hjælp, fordi de ikke ved, hvor de skal flygte 
hen. (Sl. 69, 30)
24. Tak for, at en højprofileret voldtægtssag i Kina har 
givet anledning til national forargelse, der har ført til krav 
om ændring af  retssystemet, som hidtil ikke har retsfor-
fulgt højtstående personer.  Bed om, at gerningsmæn-
dene må blive dømt, og at den sociale stigmatisering af  
ofrene må blive fjernet. (Ords. 24, 24 – 25)
25. Bed om, at regeringer må intensivere kampen mod 
kønsbaseret vold i de afrikanske lande, hvor vold i hjem-
met forekommer i den nære familie. Retsvæsenet blander 
sig ofte ikke i private anliggender. 
26. I Frankrig bliver der hver tredje dag begået et mord, 
hvor en kvinde bliver slået ihjel af  sin partner. Regerin-
gen har opslået et såkaldt SOS – nummer, som kvinden 
kan ringe til, men ofte får manden kun en advarsel. Bed 
om, at kvinderne må blive taget alvorligt, når de kontak-
ter nogen for at få hjælp, før det er for sent. 
27. Bed om, at vores Far må give sine døtre i Uruguay 
stor dømmekraft, når de skal vælge deres ægtefælle, så 
vedkommende vil elske og beskytte kvinden i stedet for 
at slå eller dræbe hende. (Ef. 5, 28)
28. Bed om, at Gud må give mødre en opmærksom og 
beskyttende ånd og mod til at stå frem, når de finder ud 
af, at deres døtre er blevet voldtaget og krænket af  slægt-
ninge og venner. (Sl. 12, 6)
29. Bed om retfærdighed for de fattige, uuddannede 
mennesker i Nepal, der også tilhører den laveste kaste. 
Disse mennesker mangler ofte en stemme og har ikke 
råd til en advokat og en retfærdig retssag. (Sl. 72, 4)
30. ”Stands uretfærdiges ondskab, støt den retfærdige, du 
som ransager hjerter og nyrer, retfærdige Gud.” (Sl. 7, 9)
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er fanget i prostitution. Dette foregår gennem European 
Freedom Network (Det europæiske Frihedsnetværk) og 
andre konferencer og partnerskaber. Siden 2018 er mere 
end 1000 digitale enheder med lyddrama-serien blevet 
uddelt til over 50 organisationer (der arbejder imod men-
neskehandel) i Europa, Afrika og Asien.

Tilbage i 2019 dannede Peggy Banks, der er leder af  
KmH på verdensplan, et specielt organ inden for Skjulte 
Skatte, der skulle øge opmærksomheden på arbejdet med 
at hjælpe kvinder ud af  prostitution og give det større 
indflydelse. Samtidig var det et ønske at kunne hjælpe 
kvinderne, som bliver udfriet af  prostitution, til at få 
et dybere forhold til Gud. Et af  resultaterne af  dette 
arbejde er den nye hjemmeside hishiddentreasures.com, 
hvor der findes materiale på flere forskellige europæiske 
sprog.

Organet var klar over, at skulle man nå de handlede 
kvinder, måtte man bruge flere forskellige måder. Ved at 
have udviklet denne hjemmeside, er det nu blevet muligt 
at nå en hvilken som helst kvinde på et hvilket som helst 
sted med lyddrama-serien Skjulte Skatte. På hjemmesi-
den er der en mailadresse, som kvinder, der har brug for 
hjælp og omsorg, kan benytte sig af. 

Når KmH modtager en e-mail, bliver afsenderen sat 
i forbindelse med en organisation, der kender hendes 
sprog og kultur, og som derefter besvarer hendes spørgs-
mål og forsøger at hjælpe hende bedst muligt. Vores 
samarbejdspartnere lærer hver eneste overlevende fra 
denne forfærdelige praksis at kende. De lytter til hende 
og viser hende omsorg og kærlighed. De tilbyder hende 
at lytte til Skjulte Skatte, som således bliver en hjælp til at 
få et nyt liv i Jesus. 

Eeva Vähäsarja, der er KmH’s regionale koordinator for 
Europa og CAMENA (Centralasien, Mellemøsten og 
Nordafrika) har udtalt, at ”Det vigtigste i arbejdet med 
Skjulte Skatte er bøn! Dét er vores fundament.”

Vil du være med til at bede for Skjulte Skatte sammen 
med os?

Bed om, at Gud må lede os i det fremtidige arbejde; at vi 
må have et effektivt samarbejde og gode partnerskaber. 
Bed også om, at de handlede kvinder må finde frihed og 
lægedom i Jesus. 

Skjulte Skatte bringer håbet i Jesus til kvinder, 
der er fanget i prostitution. Gennem relevante og 
autentiske historier forsøger man at få en kommu-
nikation i gang med kvinderne, som kan være med 
til at skabe en forvandling.

Selv om lyddrama-serien Skjulte Skatte er blevet 
produceret på engelsk og mange andre europæiske 
og asiatiske sprog, er det endelige mål dog at øge 
antal oversættelser og producere et redskab, der 
kan benyttes globalt i KmH-arbejdet. Produktion 
på endnu flere sprog er allerede i gang rundt om-
kring i de forskellige regioner, hvor KmH findes. 

Skjulte Skatte bliver videresendt til organisationer, 
som skaber kontakt og relationer til kvinder, der 
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