
  

TOIVOA NAISILLE/HANNA-TYÖN RUKOUSKALENTERI ELOKUU 2017   

RUKOILEMME PERHEVÄKIVALTAA  
KOKENEIDEN NAISTEN PUOLESTA 

Perheväkivalta on tragedia, joka tuhoaa naisten, lasten, vanhusten ja 
vammaisten elämää joka maassa. Sanat ja teot, joilla hyväksikäyttäjä 
pyrkii hallitsemaan toista ihmistä emotionaalisesti, ruumiillisesti tai psy-
kologisesti, hyväksytään usein perhe-elämään kuuluvina. Tähän sortuvat 
niin viranomaiset kuin uskonnolliset johtajatkin. Monet uhrit ovat talou-
dellisesti riippuvaisia hyväksikäyttäjäpuolisoistaan tai -vanhemmistaan. 
Uhreilla ei ole rahaa eikä turvapaikkaa ja he saattavat kokea, etteivät 
voi lähteä minnekään. 
 
Monet uhrit uskovat, että voivat rakastamalla muuttaa hyväksikäyttäviä 
vanhempiaan tai puolisoaan. Useimmat hyväksikäyttäjät ovat kuitenkin 
manipuloivia ja pystyvät vakuuttamaan uhrin tehneen itse jotain väärää, 
joka aiheutti väkivallan. Hyväksikäyttäjät usein hurmaavat uhrinsa anta-
maan anteeksi tai pelottelevat uhria, jotta hän ei etsisi apua. 
  
Väkivalta nöyryyttää ja tuhoaa, ilmentyypä se julmina sanoina, kontrol-
loivana käytöksenä tai fyysisenä tai seksuaalisena hyväksikäyttönä ja ol-
koonpa sen tekijä huoltaja, poikaystävä, perheenjäsen tai muu rakas. Äi-
dit ja isät myyvät nuoria tyttäriään morsiamiksi ja ilotytöiksi tai pakotta-
vat heidät sukuelinten silvontaan. Aviomiehet ja anopit kiduttavat ja ar-
peuttavat vaimoja hapolla tai kiehuvalla vedellä, jos nainen on muka 
käyttäytynyt epäkunnioittavasti perhettä kohtaan.  
 

Toivoa naisille/Hanna-työn työntekijät ja vapaaehtoiset tarjoavat monissa maissa perheväkivallan uhreille kurs-
seja, joiden avulla voi elättää lapset ja paeta hyväksikäyttäjän kontrollointia. Toivoa naisille -radio-ohjelma tar-
joaa kuulijoille 71 kielellä toivon ja paranemisen sanoja. Ohjelma auttaa naisia oivaltamaan, että he ovat Juma-
lalle arvokkaita ja että heitä tulee kohdella kunnioittavasti. 

 

Eevan nurkka 
Suomessa Toivoa naisille/Hanna-työn aloittamisesta 
tulee syksyllä kuluneeksi 17 vuotta. Puolassa työ käyn-
nistettiin vasta viime joulukuussa, jolloin kävin ensim-
mäisen kerran Wroclawin kaupungissa kertomassa Toi-
voa naisille (TN) -työstä yleensä ja erityisesti rukous-
liikkeen aloittamisesta. Runsas puoli vuotta myöhem-
min oli aika mennä uudelleen tapaamaan työn ydinryh-
mää. Pyysin mukaani Pohjois-Irlannin TN-työn koordi-
naattorin Yvonne Knoxin: Jeesuskin lähetti opetuslap-
sia matkaan kaksittain ja se tuntuu hyvältä toimintata-
valta. 
     Lauantaiaamuna kokoonnuimme Wroclawin baptis-
tikirkon viihtyisään kahvioon. Herkullisen aamupalan 
lomassa kerroin TN-työn nimimuutoksesta, uudesta lo-
gosta sekä toiminnasta muissa maissa.  Yvonne puoles-
taan piti koskettavan raamattuopetuksen ja kertoi 
myös omasta radio-ohjelmastaan. Sen jälkeen oli aikaa 

keskustella rukousliikkeestä ja mm. Toivoa naisille ra-
dio-ohjelmasta, jonka puolaiset haluaisivat aloittaa 
seuraavaksi.  
     Puolan TN-työn puuhanainen Beata on perustanut 
joitakin vuosia sitten yhteiskristillisen Naisten Fooru-
min. Se järjestää naisten kristillisiä tapahtumia, on 
avannut naisten turvatalon ihmiskaupan uhreille ja nyt 
suunnitelmissa on kristillisen päiväkodin perustaminen. 
TWR:n puolalaisen yhteistyökumppanin TWR Polskan 
vapaaehtoisista ja Naisten Foorumin edustajista on 
löytynyt toimiva tiimi TN-työn eteenpäin viemiseksi 
Puolassa. Antakoon Jumala siunauksen ja kasvun Puo-
lan Toivoa naisille -työlle. 
 
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta 
TN-työn Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-Idän ja  

Pohjois-Afrikan koordinaattori



 

Rukoilemme perheväkivaltaa kokeneiden 
naisten puolesta
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1. Herra, muista naisia ja tyttöjä, 
joita hyväksikäytetään kotona. 
Auta heitä löytämään ystäviä, 
jotka rohkaisevat suojelemaan it-
seä ja opettavat arvostamaan 
sitä, että naiset ja tytöt ovat Ju-
malan lapsia eivätkä ansaitse hir-
vittävää kohtelua.  
 
2. Jumala, johdata Toivoa nai-
sille/Hanna-työtä auttamaan per-
heitä muuttumiseen juurrutta-
malla ajattelutapaan, jossa väki-
valta ei ole hyväksyttävää käy-
töstä ja jossa jokainen yksilö on 
Sinun ainutlaatuinen luomuksesi, 
joka ansaitsee kunnioituksen.  
 
3. Herra, muuta äitien ja isien 
sydämet, jotta he eivät pakot-
taisi tyttäriään liian varhain nai-
misiin tai vaatisi ympärileikatta-
viksi. Herätä vanhemmat helli-
mään tyttäriään ja antamaan 
heidän tarvitsemansa huolen-
pito.  
 
4. Isä, muistuta kristittyjä pitä-
mään pappejaan ja seurakunnan 
johtajia tilivelvollisina tavasta, 
jolla he kohtelevat vaimoaan ja 
lapsiaan. “Seurakunnan kaitsijan 
tulee olla moitteeton, yhden 
vaimon mies, raitis, harkitseva, 
rauhallinen, vieraanvarainen ja 
taitava opettamaan, ei 
juomiseen taipuvainen, ei 
väkivaltainen eikä rahanahne, 
vaan lempeä ja sopuisa.” (1 Tim. 
3: 2-3) 
 
5. Isä, johdata pappeja ja seura-
kunnan johtajia ”nostamaan kissa 
pöydälle” ja puhumaan seurakun-
nan jäsenille suoraan uskottomuu-
desta ja hyväksikäytöstä, joihin 
seurakuntalaiset voivat sortua, ja 
rohkaisemaan uhreja etsimään 
johtajilta apua ja turvaa. Vahvista 
johtajat olemaan lujina hyväksi-
käyttäjien kanssa ja seuraamaan, 
että hyväksikäyttö loppuu. 
 
 
 

 
 
 
6. Pyhä Henki, anna perheen-
jäsenten hyväksikäyttäjille kyky 
hyväksyä tosiasia, että heidän vi 
hansa ja väkivaltansa eivät ole uh-
rin syy. Rohkaise uhreja etsimään 
apua ja olemaan valmiita teke-
mään se, mitä tarvitaan väkivalta-
kierteen lopettamiseksi. Jumala, 
synnytä armollasi muutos hyväksi-
käyttäjissä. “Hylätköön jumalaton 
tiensä ja väärintekijä juonensa, 
kääntyköön takaisin Herran luo, 
sillä hän armahtaa, turvautukoon 
Jumalaan, sillä hänen anteeksian-
tonsa on runsas.” (Jes. 55: 7) 

 
7. Jeesus, tue kristityn perheen 
jäseniä, jotka kokevat perheväki-
valtaa ja joita valheellisesti ope-
tetaan alistumaan ja kestämään 
väkivaltaista puhetta, kontrol-
loivaa käytöstä tai fyysistä tai sek-
suaalista väkivaltaa. “Herra tutkii 
vanhurskaat ja jumalattomat. 
Hän vihaa sitä, joka rakastaa 
vääryyttä. Satakoon jumalat-
tomien päälle tulta ja tulikiveä! 
Polttava tuuli olkoon malja, joka 
heidän on juotava!” (Ps. 11: 5-6) 
 
8. Isä, pelasta naiset, jotka har-
kitsevat itsemurhaa paetakseen 
kodissa tapahtuvaa kidutusta ja 
nöyryytystä. Siunaa naisia, jotka 
pakotetaan moniavioiseen liittoon 
ja toimimaan palvelijoina.  
 
9. Jeesus, johdata vanhemmat 
opettamaan lapsilleen, että alko-
holinkäyttö voi johtaa hyväksi 
 

 
 
 
käyttöön, tyhmyyksiin ja uhkaroh-
keuteen, jotka voivat hajottaa 
perheitä ja tuhota elämiä.  
 
10. Herra, auta hakattuja naisia, 
jotka kieltävät tai vähättelevät  
 
hyväksikäyttöä varjellakseen vää-
rintekijää. Herätä heidän tajua-
maan, että he estävät hyväksi-
käyttäjää saamasta tarvitse-
maansa apua ja mahdollistavat 
väkivallan jatkumisen itseään ja 
ehkä muitakin kohtaan.  
 
11. Jumala, välitä naisille tieto 
että Sinä rakastat heitä etkä su-
vaitse isien, aviomiesten tai mui-
den naisiin kohdistamaa kaltoin-
kohtelua.  
 
12. Herra, lähetä naisille ja ty-
töille pakotie prostituutiosta, jo-
hon perheenjäsenet myivät hei-
dät. “"Kun heikkoja sorretaan ja 
köyhät vaikeroivat, minä astun 
esiin", sanoo Herra. "Minä tuon 
avun ja pelastan heidät", lupaa 
Herra.” (Psalmi 12: 6)  

 
13. Isä, muista Albanian ja muiden 
maiden leskiä, jotka sydämet 
murtuneina jätettiin köyhyyteen, 
kun aviomiehen perheenjäsenet 
ottivat kodissa vallan ja veivät 
maat, joskus pienet lapsetkin.  
 
14. Jumala, suojele hylättyjä ja 
eronneita vaimoja, jotka tarvitse-
vat ruokaa ja suojaa. Lähetä kris-
tityt lohduttamaan ja auttamaan 
heitä, jotka epäreilulla tavalla 
menettivät lastensa huoltajuuden. 
 
15. Isä, varjele eristyksissä olevia 
naisia ja tyttöjä Bolivian ja mui-
den maiden mennoniittiyhtei-
söissä. Jotkut eivät saa puhua 
edes muille naisille kotiensa hir-
vittävästä seksuaalisesta hyväksi-
käytöstä ja perheväkivallasta. He 
eivät saa ilmaista vihaa tai ky-
seenalaistaa synnillisiä tekoja, 
joita heihin on kohdistettu.  
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16. Isä, tue naisia, jotka pysyvät 
hyväksikäyttösuhteessa, koska 
pelkäävät menettävänsä lapsensa 
isälle tai koska heillä ei ole työtä, 
omaisuutta tai omaa rahaa.  
 
17. Herra, johdata poliisiviran-
omaiset tukemaan paremmin nai-
sia, joita hyväksikäytetään ko-
tona. Johdata poliisit suhtautu-
maan väkivaltaan rangaistuksen 
ansaitsevana rikoksena eikä vähäi-
senä kiistana. Saata tuomarit tuo-
mitsemaan hyväksikäyttäjät ja 
edellyttämään heitä hakeutumaan 
hoitoon ja maksamaan vahingon-
korvaukset.  
 
18. Isä, johdata lisää suojapaik-
koja ja halpoja asuntoja pahoinpi-
dellyille naisille, jotka yrittävät 
elämässä uutta alkua ja haluavat 
rakentaa turvallisen kodin itsel-
leen ja lapsilleen. 
 
19. Herra, johdata vahvistus la-
eille, joilla tuomitaan väkivalta 
sekä naisten ja tyttöjen prostituu-
tioon johtava ihmiskauppa. Saata 
hyväksikäyttäjät pidätetyiksi ja 
rangaistaviksi. Tee pidätyksistä 
julkisia, mikä varoittaa ja muis-
tuttaa muita siitä, että nämä teot 
eivät ole hyväksyttäviä. 
 
20. Jumala, herättele vanhemmat 
opettamaan rakastavasti tyttäril-
leen, että on tärkeää pysyä koske-
mattomana ennen naimisiinmenoa 
ja mennä naimisiin kristityn mie-
hen kanssa, joka kunnioittaa ja 
hellii vaimoaan ja auttaa häntä 
kukoistamaan Sinun kunniaksesi.   
                                
21. Isä, synnytä hyväksikäyttäjissä 
tietoisuus, että he eivät omista 
vaimojaan ja lapsiaan eivätkä voi 
siten “tehdä heidän kanssaan mitä 
tahansa haluavat”. Johdata yhtei-
söt saattamaan rikolliset vastuu-
seen teoistaan ja opettamaan 
miehet rakastamaan ja hellimään 
perheenjäseniään ja pitämään 
heistä huolta.  
 
 
 

 
 
 
22. Isä, siunaa nuoria tyttöjä, 
jotka perhe pakottaa naimisiin 
köyhyyden tai velkojen takia tai 
vaikka vain siksi, että voisi ostaa 
television. Kosketa rakkaudellasi 
tyttöjä, jotka haluavat tehdä itse-
murhan, koska perhe velkaantuisi 
myötäjäis- tai hääkustannusten 

takia. Synnytä asennemuutos, kun 
ihmisille opetetaan, että nämä 
väärinkäytökset ovat lainvastaisia.  
 
23. Jeesus, herätä lasten, vanhus-
ten ja vammaisten huoltajat ha-
kemaan apua, ennen kuin turhau-
tuminen johtaa väkivaltaisiin sa-
noihin ja tekoihin.  
 
24. Jumala, johdata vanhemmat 
hellimään lapsiaan ja opettamaan 
heille Sinun ja muiden kunnioitta-
mista. Johdata isät opettamaan 
pojilleen, että he eivät hyväksi-
käytä tyttöjä sanoin tai ruumiilli-
sesti.  
 
25. Jeesus, ole lasten tukena, kun 
he joutuvat vanhempiensa välisen 
väkivallan silminnäkijöiksi. Auta 
lapsia tämän todistamisesta johtu-
vissa tunne-elämän ongelmissa, 
kuten muisti- ja keskittymisvai-
keuksissa, epäluottamuksessa ai-
kuisia kohtaan, kohtuuttomassa 
huolessa, syyllisyydessä, häpeässä 
ja aggressiivisessa käytöksessä.   

 
 
 
26. Herra, varjele ja rohkaise nai-
sia ja tyttöjä, jotka menevät kou-
luun, vaikka tietävät, että muita 
samoissa oloissa eläviä tyttöjä on 
tapettu tai vahingoitettu vain 
siksi, että he halusivat kouluttau-
tua. 
 
27. Jeesus, lohduta pahoinpidel-
tyjä naisia, jotka moittivat itse-
ään ja ajattelevat, että heidän 
hengellisyytensä ei ole riittävää. 
Heille on opetettu, että jos ei ru-
koile riittävästi tai käyttäydy tar-
peeksi hyvin, seurauksena on väki-
valtaa. Vapauta vääristä itsesyy-
töksistä. Opeta kristityille, että 
he eivät vääntelisi Kirjoituksia se-
littääkseen, puolustaakseen tai oi-
keuttaakseen perheen sisäistä hy-
väksikäyttöä. 
 
28. Isä, auta miljoonia hylättyjä 
ja karanneita lapsia, jotka elävät 
katulapsina ja usein kerjäävät, va-
rastavat ja myyvät kehoaan hen-
genpitimikseen. Moni alkaa käyt-
tää huumeita tai haistelee liimaa 
paetakseen nälän ja hylkäämisen 
aiheuttamaa tuskaa.  
 
29. Isä, siunaa miehiä, jotka kuun-
televat Toivoa naisille -radio-oh-
jelmia, osallistuvat Toivoa nai-
sille/Hanna-työn rukousryhmiin ja 
ponnistelevat ollakseen hurskaita 
aviomiehiä, isiä ja veljiä.  
 
30. Joissakin maissa ne, jotka tap-
pavat naissukulaisen perheen kun-
nian puolustamiseksi, vapautetaan 
syytteistä ja rangaistuksista. Pyhä 
Henki, saata kunniamurhia vas-
taan suunnattuja lakeja hyväksyt-
täviksi ja voimassa pidettäviksi.  
 
31. Isä, johdata viranomaiset suo-
jelemaan kaltoinkohdeltuja ja 
uhattuja naisia ja lapsia mahdol-
listamalla jollakin tavalla uhreille 
turvallinen kotiin jääminen. Joh-
data hyväksikäyttäjät tiukkaan 
kohteluun, joka estää heitä vahin-
goittamasta uusia ihmisiä. 
 

 



 

 

Toivoa naisille -työn johtaja Peggy Banksin kirje 

 
Rakkaat ystävät, 
 
Ei siitä nyt niin kauan ole, kun nuorena aikuisena istuin murtuneena asuntoni lattialla väkivaltaisen poikaystä-
väni pahoinpideltyä minut. Monet vaiheet johtivat kohtalokkaaseen iltaan, jolloin olisin voinut menettää hen-
keni. Tahdon taistella naisten puolesta, jotka elävät väkivaltaisessa suhteessa. 
 
Hyväksikäyttöä on monenlaista. Ei vain fyysistä, vaan myös henkistä. 
Kiivas mies hankkii äkkiä rangaistuksen. Jos yrität apuun, vain pahennat asiaa. Snl 19:9 
 
Ei ole tavatonta, että väkivaltaisessa suhteessa elävä nainen yrittää toistuvasti salata pahoinpitelyn ja pelas-
taa hyväksikäyttäjänsä seuraamuksilta. On tärkeää rukoilla ja etsiä Jumalalta viisautta nähdä, milloin asiat 
eivät ole suhteessa kunnossa. Pahoinpidellyt naiset tuntevat usein itsensä avuttomiksi, toivottomiksi, voimat-
tomiksi ja yksinäisiksi. Silloinkin kun tunnemme itsemme voimattomiksi tai pelokkaiksi, Jumala on lähel-
lämme ja näkee kaiken. Rukoile, että naisilla olisi rohkeutta etsiä Hänen rakkauttaan ja lähteä kertomaan 
jollekin, mitä he kokevat suhteessaan. 
 
Pyydetään Jumalalta rakkautta ja sääliä lähiväkivallan uhreja kohtaan. Etsitään viisautta rohkaista näitä nai-
sia kääntymään Jumalan ja ystävien puoleen. 
 
Meidät on luotu Jumalan kuviksi ja Jeesuksen seuraajina meidän täytyy vastustaa kaikenlaista väkivaltaa ja 
hyväksikäyttöä, ei vain kotimme ulkopuolella, vaan myös sen sisäpuolella. 
 
Jumala rakastaa tyttäriään ja haluaa heidän näkevän itsensä, kuten Hänkin näkee heidät: arvostettuina ja 
Jumalan rakkauden ja suojelun arvoisina. Rukoile Toivoa naiselle -radio-ohjelman työryhmille rohkeutta 
osoittaa rakkautta kaikkein pimeimmissäkin paikoissa, niin että naiset voisivat tulla tuntemaan Jeesuksen va-
lonaan ja pelastajanaan. 
 
Hänessä sydämemme iloitsee, 
 
Peggy Banks 
johtaja  
TWR Toivoa naisille/Hanna-työ  
 
Kuvat: TWR 

 

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA: 
LAHJOITUSTILI FI37 5062 0320 0320 18 
 
VIITTEET 
7777 10021 Toivoa naisille -yleiskannatus  
2222 12100  Indonesia, Jaava  
2222 12139 Indonesia, indonesia 
2222 11088  Intia, hindi 
2222 11033 Intia, tamil 
2222 11046 Intia, gujarati 
2222 11114 Intia, odija (orija) 
2222 12207 Kambodža, khmer 
2222 17105 Keski-Aasia, kazakki 
2222 15042 Turkki, turkki 
2222 35103 Kätketyt aarteet -hanke 
 
Kuukausilahjoitus on varma ja vaivaton!  
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 5341, 
pirjo.hyovalti@sansa.fi. 
 
Keräyslupa Manner-Suomi POL-2015 -7935, voi-
massa 1.1.2016–31.12.2020, Poliisihallitus 
2.11.2015. Kerätyt varat käytetään vuosien 2016–
2022 aikana medialähetystyöhön. Kts. lisää 
sansa.fi 
 

TWR Women of Hope/Project Hannah -rukous-
liike lievittää naisen hätää yli 100 maassa.  
Suomessa Toivoa naisille -työtä toteuttaa Media-
lähetys Sanansaattajat ry:n (Sansa) verkosto. 
 
Toivoa naisille -työstä vastaavat verkostotoimin-
nan johtaja Mervi Viuhko ja Toivoa naisille -työ-
ryhmä: 
Satu Hauta-aho, Toivoa naisille -työn ohjaaja,  
Liisa Heinänen, vapaaehtoinen 
Kati Lücke, vapaaehtoinen 
 
Tilaa ilmainen esite ja rukouskalenteri: 
Medialähetys Sanansaattajat 
PL 13, 05801 Hyvinkää 
hannat@sansa.fi ja etunimi.sukunimi@sansa.fi 
vaihde 019 457 7700 avoinna arkisin klo 10—15  
 
Seuraa meitä: sansa.fi ja twrwomenofhope.org,  
facebook.com/Sanansaattajat ja twit-

ter.com/Sanansaattajat 


