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Våld i hemmet är en tragedi som föröder livet för kvin-
nor, barn, äldre och funktionshindrade i alla länder. 
Hårda ord eller handlingar som söker att emotionellt, 
fysiskt eller psykiskt ta kontrollen över någon blir av 
statens tjänstemän och religiösa ledare o a accepte-
rade som en familjeangelägenhet. I många fall blir o"-
ren till slut beroende av sina våldsamma partners, och 
utan pengar eller en trygg plats att komma till känner 
de att det är omöjligt att gå hemifrån. 

O"ren tror i många fall att kärlek ska förändra deras 
våldsamma partners eller föräldrar. Men förövarna är 
o a manipulativa och kan övertyga de trakasserade 
om att dessa har gjort något fel själva. De kan tjusa 
sina o"er med att be om ursäkt eller inge dem rädsla 
för att söka hjälp.  

Antingen det sker genom hårda ord, kontrollerande 
beteende eller fysiskt och sexuellt trakasseri, är våld 
från anhörig, pojkvän, familjemedlem eller någon an-
nan de älskar förödmjukande och förödande. Mödrar 
och fäder säljer sina unga döttrar som brudar eller pro-
stituerade eller tvingar dem att genomgå kvinnlig om-
skärelse. Makar och svärmödrar torterar och skadar de 
unga hustrurna med syra eller kokande vatten därför 
att de ”vanhedrar familjen”. 

I många länder får o"ren yrkesträning genom personal 
och volontärer i TWR Women of Hope (f.d. Projekt 
Hanna), så de kan försörja sina barn och fly från sina 
plågares kontrollbehov. Women of Hope-programmet 
talar på 71 språk om hopp och helande och hjälper 
kvinnor att inse att de är dyrbara för Gud och ska be-
handlas med respekt.  

24. 24. 24. 24. att föräldrar ska vårda sina barn och lära dem att 
hedra Dig och respektera andra. Vi ber att fäder ska 
lära sina söner att inte misshandla flickor vare sig ver-
balt eller fysiskt. 
 
25. 25. 25. 25. för de barn som får bevittna våld mellan sina för-
äldrar och därför kan drabbas av allvarliga känslo-
mässiga problem, som dåligt minne och koncentrat-
ionssvårigheter, misstro mot vuxna, överdriven oro, 
skuld, skam, ilska och aggressivt beteende. 
 
26. 26. 26. 26. för kvinnor och flickor som går till skolan trots att 
de vet att andra flickor i liknande omständigheter har 
blivit dödade eller skadade, helt enkelt därför att de 
vill ha en utbildning. 
 
27. 27. 27. 27. för misshandlade kvinnor som tar skulden på sig 
själva och tror att de saknar andlighet, e ersom man 
har sagt att de inte ber tillräckligt, eller är tillräckligt 
bra. Vi ber att kristna inte ska förvanska Skri en för att 
förklara, ursäkta eller rättfärdiga misshandel mellan 
familjemedlemmar. 
 
28. 28. 28. 28. för de miljontals övergivna och förrymda barn som 
bor på gatorna och i många fall tigger, stjäl och prosti-
tuerar sig för att överleva eller tar till droger och 
limsni"ning för att fly från plågan av hunger och över-
givenhet. 
 
29. 29. 29. 29. för de män som lyssnar på programmet Women of 
Hope, deltar i TWR Women of Hopes bönegrupper och 
strävar e er att vara goda män, fäder och bröder. 
 
30. 30. 30. 30. att lagar mot så kallade ”hedersmord” ska godkän-
nas och e erlevas.  
 
31. 31. 31. 31. att myndigheter ska skydda kvinnor och barn som 
utsätts för misshandel och hot och ge dem utvägar så 
att de inte ska behöva lämna sina hem för att känna sig 
trygga. Vi ber att man ska se allvarligt på dem som utö-
var våld i hemmet så att de inte i fortsättningen skadar 
fler.  
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Herre, vi ber Herre, vi ber Herre, vi ber Herre, vi ber …………    
 
1. 1. 1. 1. för kvinnor och flickor som misshandlas i sina hem. 
Vi ber att de ska få hjälp med att hitta vänner som upp-
muntrar dem att skydda sig och låter dem få veta att 
Guds barn inte förtjänar sådan hemsk behandling. 
 
2. 2. 2. 2. att man genom TWR Women of Hope-arbetet (f.d. 
Projekt Hanna) ska kunna hjälpa familjer att förstå att 
våld inte är acceptabelt och att varje människa är en 
speciell skapelse av Gud som förtjänar ära och respekt. 
 
3. 3. 3. 3. om ändrad inställning hos mödrar och fäder som 
tvingar unga döttrar att gi a sig för tidigt eller tvingar 
dem att genomgå kvinnlig omskärelse. Vi ber att för-
äldrar ska vara rädda om sina döttrar och ge dem den 
omsorg de behöver. 
 
4. 4. 4. 4. att kristna ska hålla sina pastorer och kyrkliga le-
dare ansvariga för hur de behandlar sina fruar och 
barn. En församlingsledare måste vara oklanderlig, en 
enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri 
och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara 
våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från 
pengabegär (1 Tim 3:2-3). 
 
5. 5. 5. 5. att pastorer och kyrkliga ledare protesterar mot 
otrohet och misshandel sina medlemmar emellan, och 
uppmuntrar de som misshandlas att komma till ledar-
na för att få hjälp och trygghet. Vi ber att ledarna ska 
vara bestämda mot våldsverkare och se till att deras 
felaktiga beteende stoppas. 
 
6. 6. 6. 6. att de som våldför sig på en familjemedlem ska inse 
att orsaken till deras ilska och våld inte är o"rets fel. Vi 
ber att förövarna ska söka hjälp och vara villiga att 
göra vad som krävs för att stoppa det felaktiga beteen-
det. Vi ber om Din nåd över dem. Den ogudaktige må 
överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända 
om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, 
och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse (Jes 
55:7). 
 
7. 7. 7. 7. för dem som upplever våld i kristna hem där man 
felaktigt hävdar att man bör underkasta sig den som 

använder våldsamma ord, kontrollerande beteende 
eller fysisk och psykisk misshandel. Herren prövar den 
rättfärdige, men hans själ hatar den gudlöse och den 
som älskar våld. Han ska låta glödande kol och svavel 
regna över de gudlösa, en glödhet vind är bägaren de 
får dricka (Ps. 11:5-6). 
 
8. 8. 8. 8. för kvinnor som överväger självmord för att undvika 
tortyr och förnedring i sina hem. Vi ber också för kvin-
nor som tvingas till polygama äktenskap och blir be-
handlade som tjänare. 
 
9. 9. 9. 9. att föräldrar ska lära sina barn att alkohol kan leda 
till felaktigt och hänsynslöst beteende, som ödelägger 
familjer och förstör liv. 
 
10. 10. 10. 10. för misshandlade kvinnor som för att skydda förö-
varen förnekar eller minimerar våldshandlingen. Vi ber 
att de ska förstå att de då hindrar honom från att få 
den hjälp han behöver, och att han tror att han kan 
fortsätta skada dem och möjligen också andra. 
 
11. 11. 11. 11. att kvinnor ska få veta att Du älskar dem och att Du 
inte har överseende med att någon misshandlar dem, 
om det är fäder, makar eller andra. 
 
12. 12. 12. 12. att kvinnor och flickor ska hitta ett sätt att fly se-
dan de blivit sålda till prostitution av familjen. ’De 
svaga förtrycks och de fattiga klagar – nu griper jag in’, 
säger Herren, ’jag ska ge frälsning åt den som längtar 
e er det.’ (Ps 12:6). 
 
13. 13. 13. 13. för änkor i Albanien och andra länder som blir oro-
liga och förtvivlade när makens familj övertar deras 
hem, mark och ibland deras små barn. 
 
14. 14. 14. 14. att Du ska bevara fruar som har övergivits eller bli-
vit frånskilda och behöver mat och skydd. Vi ber att de 
kristna ska ge tröst och hjälp åt dem som orättvist för-
lorar vårdnaden av sina barn. 
 
15. 15. 15. 15. för isolerade kvinnor och flickor i mennonitiska 
samhällen i Bolivia och andra länder, där de inte får 
uttrycka ilska eller ifrågasätta det hemska som har 
hänt dem. 

16. 16. 16. 16. för kvinnor som stannar kvar i sina relationer trots 
misshandel, e ersom de o a saknar egendom eller 
pengar och  fruktar att förlora sina barn till fäderna.  
 
17. 17. 17. 17. att polisen mer och mer ska vara ett stöd för kvin-
nor som misshandlas i hemmet. Vi ber att polisen ska 
behandla våldet inte som mindre tvister, utan som 
brott som förtjänar stra" och att domare ska döma 
våldsverkare och kräva att de söker behandling och 
betalar skadestånd. 
 
18. 18. 18. 18. att det ska finnas fler och billiga bostäder för miss-
handlade kvinnor som försöker börja om och bilda 
trygga hem för sig själva och sina barn. 
 
19. 19. 19. 19. om förstärkning av lagar mot våld och handel med 
kvinnor och flickor för prostitution. Vi ber att våldsver-
kare ska tas till fånga och stra"as och att detta ska 
o"entliggöras för att varna andra att våld inte är ac-
ceptabelt. 
 
20. 20. 20. 20. att föräldrar i kärlek ska tala med sina döttrar om 
betydelsen av att vara ren fram till äktenskapet, och 
att de bör gi a sig med kristna män som kan respek-
tera och vårda sin fru och hjälpa henne att leva sitt liv 
till Din ära. 
 
21. 21. 21. 21. att förövare ska vara medvetna om att de inte äger 
sina fruar och barn och därför kan ”göra vad de vill 
med dem”. Vi ber att samhällen ska hålla våldsverkare 
ansvariga för sina handlingar och lära männen att 
älska och vårda sin familj. 
 
22. 22. 22. 22. för unga flickor som av familjen tvingas gi a sig på 
grund av fattigdom eller skuld, eller så att familjen kan 
köpa en tv. Vi ber också för flickor som vill begå själv-
mord på grund av den skuld för hemgi  eller bröllop 
de tror att de orsakar sina föräldrar. Vi ber att männi-
skor ska bli förändrade när de får inse att misshandel 
är mot lagen och inte acceptabelt. 
 
23. 23. 23. 23. att vårdgivare av barn och äldre och funktionshind-
rade ska söka hjälp innan deras frustrering leder till 
våldsamma ord och handlingar. 
 


