
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI LOKAKUU 2019   

Apua perheväkivaltaan 
 
Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, 
olet kilpeni, pelastukseni sarvi, olet vuori ja turva-
paikka. Sinä olet pelastajani, sinä autat minut tur-
vaan vainoojilta. (2 Sam. 22:3) 
Kodin tulisi olla turvan paikka. Silti kaikissa kulttuu-
reissa ja uskonnoissa kodin väkivalta saa lukematto-
mat tytöt ja naiset hakemaan peloissaan turvaa. 
Avunhuudot ovat valitettavan yleisiä. Piina vaikuttaa 
naisiin ja tyttöihin kaikissa elämänvaiheissa. Joka 
kolmas nainen maailmassa on kokenut fyysistä ja/tai 
seksuaalista väkivaltaa, jonka tekijä on useimmiten 
läheinen ihminen. 
Jotkut vanhemmat myyvät tyttöjään morsiamiksi tai 
prostituoiduiksi tai pakottavat heidät ympärileikatta-
viksi. Tyttärien ja vaimojen kasvoja on tuhottu hapolla ja kiehuvalla vedellä, kun heidän on katsottu olleen 
”epäkunnioittavia” perheitään kohtaan. Monet uhreista ovat taloudellisesti riippuvaisia pahoinpitelijöistään ja 
vailla turvapaikkaa. Nämä tytöt ja naiset tarvitsevat apua, mutta tuntevat usein häpeää eivätkä saa tukea per-
heiltään tai yhteisöiltään. 
Terveydenhuollon toimijoiden aloitteet ja Maailman terveysjärjestön WHO:n maailmanlaaja toimintasuunnitelma 
ovat tärkeitä keinoja tähän globaaliin ongelmaan tarttumisessa. Kun tyttöjä ja naisia autetaan holistisesti, koko-
naisvaltaisesti, kokonaisuuteen tarvitaan myös Jumalaa. 
Toivoa naisille -ohjelmissa on monia jaksoja, joissa keskitytään perheväkivaltaan, hyväksikäyttöön ja avun saa-
miseen. Näin naisille kerrotaan toivosta Jeesuksessa kautta maailman ja halki sukupolvien. Radio-ohjelmien 
juontajat välittävät kuulijoille viestin: Jumala kuulee huutosi ja voi tuoda toivoa vaikeimpiinkin olosuhteisiin. 
Hän vihaa suullista, fyysistä ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Hän voi eheyttää ja antaa elämän järkytysten jäl-
keen. 
Isämme parantaa sielumme sisäisesti ja vakuuttaa meidät todellisesta arvostamme rakkaina tyttärinään.  
Hän haluaa meidän löytävän Hänet turvapaikaksi.   

 

Eevan nurkka 
Adriana oli 6-vuotias, kun hänet adoptoitiin Romani-
asta Saksaan.  Hän sai rakastavat vanhemmat ja tur-
vallisen kodin. Silti hän kärsi vuosien ajan masennuk-
sesta. 16-vuotiaana Adriana lähti kristilliselle nuorten 
musiikkileirille. Laulut, puheet ja keskustelut muiden 
leiriläisten kanssa puhuttelivat Adrianaa ja hän löysi 
Jumalan omaan elämäänsä. 
Adriana halusi saada yhteyden Romaniassa asuviin bio-
logiseen äitiinsä ja sisareensa, sillä hän kaipasi heitä 
kovasti. Hän löysi heidät ja vieraili heidän luonaan.  
Adriana halusi kertoa myös heille siitä, että Jumalan 
puoleen voi kääntyä kaikissa asioissa.  Palattuaan vie-
railultaan Romaniasta Saksaan Adriana kuunteli kristil-
listä radio-ohjelmaa, jossa kerrottiin Romanian Toivoa 
naisille -työstä. Hän sai ohjelman tekijältä Romanian 
Toivoa naisille -työn koordinaattorin Danan yhteystie-
dot. 

Seuraavalla Romanian-matkallaan hän meni ensin ta-
paamaan Danaa. He ostivat yhdessä cd-soittimen ja 
Dana antoi Adrianalle romaniankielisiä Toivoa naisille -
ohjelmia sisältäviä cd-levyjä. Adriana vei soittimen ja 
cd-levyt biologiselle äidilleen. Hänen mielestään oh-
jelmat ovat mielenkiintoisia ja hän kuuntelee niitä 
mielellään. 
Eikö ole upeaa, miten Jumala johdattaa asioita? Olet 
varmasti kokenut myös omassa elämässäsi Jumalan 
apua ja jopa ihmeellistä asioihin puuttumista. On suuri 
ilo jakaa tällaisia tapahtumia toisten kanssa.  Elämään 
kuuluu myös surua, sairautta ja vastoinkäymisiä.  Ju-
mala tuntuu olevan hiljaa.  Silloinkin saamme luottaa 
hänen lupaukseensa: ”Sinä Herra et hylkää ketään, 
joka etsii sinulta apua.” Ps.9:11 
 
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan,  
Keski-Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



 

 
Rukoilemme perheväkivallan uhrien puolesta
LOKAKUU 2019 
 
1. Jumala, rohkaise miehiä rakas-
tamaan ja hellimään vaimojaan 
sekä ymmärtämään, että Sinä olet 
antanut heille vastuun suojella 
perheitään ja pitää niistä huolta. 
”Miehet, rakastakaa vaimoanne 
niin kuin Kristuskin rakasti seura-
kuntaa ja antoi henkensä sen puo-
lesta” (Ef. 5:25). 
VANTAA/Hakunila: Kirkko, Haku-
nilantie 48, klo 13 Seniorikerho, 
Toivoa naisille -työ, Merja Kaup-
pinen. 
 
2. Isä, johdata Toivoa naisille 
(TN)-työn kansainvälisen johtajan 
Peggy Banksin ohjelma sisäisestä 
eheytymisestä tavoittamaan ra-
dion ja internetin kautta perhevä-
kivallasta kärsiviä naisia Saksassa. 
Joka kolmas päivä kumppani tai 
ex-puoliso tappaa naisen. 
 
3. Herra, auta naisia, joita hyväk-
sikäytetään Serbiassa fyysisesti, 
henkisesti ja seksuaalisesti naisen 
aliarvostuksen takia. Rohkaise nai-
sia kertomaan perheväkivallasta 
ja johdata tilanteeseen puuttu-
mista naisten tekemien ilmoitus-
ten perusteella. 
 
4. Jumala, käännä kuulijat pois 
Thaimaan median tarjoamista vä-
kivallan ja poikkeavan seksuaali-
sen käyttäytymisen sisällöistä. Mo-
net uskovat, että median toiminta 

on yhteydessä lisääntyneeseen 
perheväkivaltaan. Anna Thaimaan 
johtajille viisautta tarttumisessa 
ongelmaan. 
NOKIA (4.-6.10.): Leiri- ja kurssi-
keskus Urhattu, Urhatuntie 80, 
Toivoa naisille -leiri, mukana 
mm. Eeva Vähäsarja, Satu Hauta-
aho, Seija Uimonen (seniori) ja 
Toivoa naisille -piiriläisiä. Mah-
dollisuus olla myös lyhyemmän 
ajan. Lisätietoa leiristä: toivo-
anaisille.fi 
 
5. Herra, paranna perheväkivallan 
uhreiksi joutuneiden naiset ja lap-
set fyysisesti, hengellisesti ja 
emotionaalisesti. Lähetä seura-
kunnat ja kristilliset järjestöt tar-
joamaan apua ja toipumista.  
(Ps. 20:2) 
 
6. Jumala, saata poliisi ja valta-
asemassa olevat puuttumaan per-
heväkivaltaan Pohjois-Irlannissa. 
Kiitos kasvavasta tietoisuudesta ja 
yhä useammista viranomaisille il-
moittavista ihmisistä. 
 
7. Joka kolmas bulgarialainen nai-
nen on perheväkivallan uhri. Kulu-
neen kolmen vuoden aikana puoli-
son, kumppanin tai lähisukulaiset 
tekemät naisten murhat ovat  
lisääntyneet 50 prosenttia. Isä, 
auta! 
 
8. Jeesus, tue perheväkivallan  
uhreja kristityissä kodeissa, joissa 

opetetaan alistumaan hyväksikäy-
tölle. Estä kristittyjä vääristele-
mästä Kirjoituksia oikeuttaakseen 
ja selitelläkseen  
hyväksikäyttöä. 
 
9. Herra, suojele ja paranna  
naiset Grönlannissa, jossa 62%  
aikuisista naisista on joskus joutu-
nut väkivallan kohteeksi. Johdata 
yhteisöt saattamaan hyväksikäyt-
täjät vastuuseen teoistaan.  
(Ps. 140:2) 
 
10. Isä, siunaa Alankomaissa  
18 000 huostaanotettua lasta, 
joista moni on kärsinyt perheväki-
vallasta. Anna kristittyjen perhe-
kotien toimia malleina Sinun rak-
kaudestasi ja tarjota turvallinen 
kasvupaikka. (Ps. 41:2) 
 
11. Jumala, muuta hyväksikäyttä-
jät armollasi. ”Hylätköön jumala-
ton tiensä ja väärintekijä juo-
nensa, kääntyköön takaisin Herran 
luo, sillä hän armahtaa, turvautu-
koon Jumalaan, sillä hänen  
anteeksiantonsa on runsas.”  
(Jes. 55:7) 
 
12. Herra, auta Kanadassa 3 491 
naista ja 2 724 lasta, jotka nukku-
vat yömajoissa paettuaan joka-
öistä väkivaltaa. Noin 300 naista 
ja lasta käännytetään päivittäin 
yömajoista, koska paikat ovat 
täynnä. 
LAHTI/Joutjärv:i Kirkko, Kyllikki-
sali, Ilmarisenkatu 1, klo 9-11 
Naisten aamukahvit, Toivoa nai-
sille -työn esittelyä, Seija Niemi 
(TN-lähettiläs). 
MIKKELI/Tuomiokirkkosrk: Lähe-
mäen seurakuntatalo, Paukkulan-
tie 27, klo 13 Lähetystapahtuma, 
mukana Eeva ja Jari Vähäsarja. 
 
13. Ranskassa jo 22 naista on tänä 
vuonna kuollut nykyisen tai aiem-
man kumppanin väkivallan seu-
rauksena. Jeesus, herätä Ranskan 
poliisi puuttumaan perheväkival-
tatapauksiin ja ottamaan naisten 
tekemät ilmoitukset vakavasti. 
(Ps. 40:11) 
 
 



 

 
 
 
RUOKOLAHTI: Rovastikunnallinen 
lähetyksen virkistyspäivä, Simpe-
leen kirkko, Kirkkokatu 1, Raut-
järvi, klo 10 messu, jonka jälkeen 
lounas ja lähetysjuhla, Satu 
Hauta-aho. 
 
14. Isä, rohkaise pappeja puhu-
maan väkivaltaa vastaan ja siten 
rohkaisemaan hyväksikäytettyjä 
hakemaan apua ja turvaa seura-
kunnasta. Johdata seurakunnan 
johtajat pitämään hyväksikäyttä-
jiä teoistaan vastuullisina, jotta 
väkivalta lakkaa. 
 
15. Isä, herätä Sveitsissä perhevä-
kivallan uhreille rohkeus kertoa 
kokemastaan sen sijaan, että he 
kärsivät häveten ja vaieten.  
Synnytä yhteisöihin tietoisuutta ja 
vuoropuhelua. 
 
16. Herra, johdata Suomen uusi 
hallitus ohjaamaan varoja perhe-
väkivallan vähentämiseen. Lähetä 
fyysisestä ja henkisestä väkival-
lasta kärsiville apua ja tukea. 
 
17. Isä, saata Albanian seurakun-
nat ja sosiaalipalvelut tukemaan 
turvakodeista poislähteviä yksin-
huoltajaäitejä. Nämä äidit teke-
vät usein pitkää työpäivää, ja lap-
set ovat yksin kotona. 
 
18. Jumala, johdata seurakuntien 
johtajat Vietnamissa opettamaan 
miehiä kunnioittamaan ja rakasta-
maan vaimojaan. Synnytä sekä 
miehissä että naisissa ymmärrys 
heidän arvostaan poikinasi ja tyt-
tärinäsi. 
 
19. Jumala, pelasta Ukrainassa yli 
1,8 miljoonaa ruumiillisen perhe-
väkivallan uhriksi joutunutta 
naista. Yli 600 näistä naisista kuoli 
viime vuoden aikana ja vain kym-
menesosa kääntyi poliisin puo-
leen. (2 Sam. 22:3) 
 
20. Herra, auta Pohjois-Koreasta 
loikanneita naisia, jotka ovat 
menneet naimisiin Kiinassa. He ei-
vät usein kerro vakavasta perhe-
väkivallasta pelätessään pidätystä 
ja karkotusta. 

 
21. Jeesus, ole turvapaikka lap-
sille, jotka todistavat vanhem-
piensa välistä väkivaltaa. Paranna 
heidät luottamuspulasta aikuisiin, 
syyllisyydestä, häpeästä, vihasta 
ja aggressiivisesta käyttäytymi-
sestä. (Ps. 32:7) 
 
22. Isä, kasvata maailmanlaajuista 
tietoisuutta ja keskustelua tunne-
elämän ja mielen sairauksista. Lä-
hetä voimavarat ja huolenpito 
näiden asioiden kanssa kamppaile-
ville. 
 
23. Jumala, saata Portugalin halli-
tus tekemään vahvempia lakeja 
suojelemaan perheväkivallan uh-
reja. Johdata tuomarit reiluiksi ja 
tasapuolisiksi. 
 
24. Herra, synnytä pahoinpitelijöi-
tään suojelevissa naisissa ymmär-
rys, että he estävät hyväksikäyttä-
jiä saamasta apua ja antaa mah-
dollisuuden jatkaa vahingoitta-
mista. 
 
25. Jumala, vapauta naiset ja  
tytöt perheväkivallan piinasta ja 
anna heidän löytää lujuutensa ja 
arvonsa Sinun, Taivaallisen Isän 
tyttärinä. (Ps. 5:11) 
 
26. Isä, tue Keniassa äärimmäistä 
köyhyyttä, nuorten itsemurhia ja 
väkivaltaa kohtaavia auttajia.  
Jotkut nuoret miehet jopa  
tappavat vaimonsa ja lapsensa. 

 
27. Jumala, johdata äidit ja isät 
Puolassa rakastamaan, suojele-
maan ja pitämään huolta lapsis-
taan. Mediassa raportoidaan  
päivittäin kadonneista ja vanhem-
piensa surmaamista  
lapsista. 
SOTKAMO: Seurakuntatalo,  
Kainuuntie 39, klo 18 lähetystilai-
suus, Merja Kauppinen ja Seija  
Uimonen (seniori).   
 
28. Herra, ohjaa miehet ja naiset 
kuuntelemaan TN-ohjelmia, jotta 
he saisivat tietoa ja ymmärrystä 
terveistä, tahtosi mukaisista ih-
missuhteista ja perheistä. 
 
 
29. Isä, tuonne eteesi sukulaisten 
raiskaamat, seksuaalisesti hyväksi-
käytetyt, abortteihin pakotetut 
tai jopa murhatut lapset Nepa-
lissa. Armahda. (Ps. 72:14) 
 
30. Herra, muista naisia ja tyt-
töjä, jotka joutuvat huumeita ja 
alkoholia väärinkäyttävien  
vanhempien ja sisarusten  
väkivallan kohteeksi. 
 
31. Jeesus, rohkaise lasten, van-
husten ja vammaisten huoltajia ja 
hoitajia etsimään apua ennen kuin 
heidän turhautumisensa johtaa 
väkivaltaisiin sanoihin ja tekoihin.



 

 

 

Toivoa naisille -työn kansainvälisen johtajan  
Peggy Banksin kirje 
 
”Anna heikkoutesi Jumalalle ja hän antaa sinulle voimansa.” 

Rakkaat ystävät, 
 
Luin tämän ajatuksen äskettäin. Ohjetta ei ole helppo noudattaa, jos on joutunut väkivallan ja hyväksikäytön 
uhriksi. Jumalan apu ei ehkä tule mieleen, kun sattuu eikä tiedä, mistä apua voisi hakea. Vaikeissa, kipeissä 
tilanteissa haluamme olla vahvoja ja selviytyä yksin. 
Sisäinen kipu halvaannuttaa. Juutumme paikoillemme emmekä kerro kenellekään. Olen nähnyt tämän monta 
kertaa kohdatessani perheväkivallan uhreja. He vaikenevat häpeän tai uuden selkäsaunan pelossa. 
Jumala vihaa väkivallan tekijää. Jos suojelemme häntä, hän jatkaa väkivaltaista käytöstään. Jumala sanoo 
sanassaan: Kiivas mies hankkii äkkiä rangaistuksen. Jos yrität apuun, vain pahennat asiaa. (Snl 19:19) 
Rukoilemme tässä kuussa perheväkivallan uhrien puolesta. Pyydetään, että uhrit saavat voiman ja rohkeuden 
kertoa tilanteestaan. Apua on tarjolla, jos vain uskaltaa puhua. 
 
Muistan naisen, joka kertoi minulle kokemastaan väkivallasta. Rukoilimme ja kartoitimme vaihtoehtoja saada 
apua. Hän pääsi lapsineen turvaan. Väkivallasta irtautuminen ei ole helppoa. Ketään ei pitäisi jättää tilantee-
seen yksin. Rukoillaan, että Jumala lähettäisi luotettavia auttajia, jotka rukoilevat ja ohjaavat löytämään 
ratkaisuja vaikeissa tilanteissa. Monenlaista apua on tarjolla. Jumalan antava toivo on totta niissäkin maissa, 
joissa on vaikeaa lähteä väkivaltaisesta suhteesta. Hän näkee eikä ole unohtanut. 
 
Kiitos, että olet mukana tuomassa naisille toivoa, jonka Jeesus antaa. Tuokoon rukouksemme Jumalan voiman 
niille naisille, jotka haluavat jättää heikkoutensa hänelle. 
 
Hänessä sydämeni iloitsee, 
Peggy Banks 
Kansainvälisen työn johtaja - TWR/Toivoa naisille 
 
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 
2222 15042 Turkki, turkki 
2222 14111  Arabia 
2222 35103 Kätketyt aarteet -hanke 
 
Kuukausilahjoitus on varma ja vaivaton!  
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 3541, 
pirjo.hyovalti@sansa.fi. 
 
Keräyslupa Manner-Suomi POL-2015 -7935,  
voimassa 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 -rukousliike 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, verkostokoordinaattori,  
Liisa Heinänen, vapaaehtoinen 
Kati Lücke, vapaaehtoinen 
 
Tilaa ilmainen esite ja rukouskalenteri: 
Medialähetys Sanansaattajat 
PL 13, 05801 Hyvinkää 
toivoanaisille@sansa.fi ja etunimi.suku-
nimi@sansa.fi 
vaihde 019 457 7700 avoinna arkisin klo 10—15  
 
Seuraa meitä: sansa.fi, toivoanaisille.fi ja 
twrwomenofhope.org,  
facebook.com/Sanansaattajat ja  
twitter.com/Sanansaattajat 


