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RUKOILEMME PERHEVÄKIVALLAN UHRIEN PUOLESTA
Päälle päin tavalliselta tai iloiselta vaikuttavan perheen julkisivun takana voi olla kätkettyä väkivaltaa, jota
emme näe.
Ajattele kahta sanaa, joista sana perheväkivalta muodostuu. Sopivatko perhe ja väkivalta mielestäsi luontevasti
yhteen? Minusta eivät. Perheestä tulee mieleen lämmön ja turvallisuuden
ajatuksia, mutta väkivallan myötä kodista tuleekin pelon paikka.
Perheväkivallan uhrit elävät häpeän, pelon ja hylkäämisen ilmapiirissä.
Jumala on äärimmäisen tyytymätön jokaiseen, joka käyttää väkivaltaa
hallitakseen toista ihmistä. Jumala ei ole asettanut aviomiehen ja vaimon
eikä vanhempien ja lasten välille tärkeysjärjestystä, vaan antanut kullekin
sopivan osan ja vastuun perheessä. Meidän tulee muistaa, sekä meidät että
toinen ihminen on luotu Jumalan kuviksi. Tästä seuraa, ettemme voi
kohdella ketään epäkunnioittavasti.
Perheväkivalta ei kohdistu vain aikuisiin, vaan myös lapsista tulee usein
uhreja. Tilastot osoittavat, että perheväkivallalle altistuneet lapset ovat
muita alttiimpia käyttämään myöhemmin itse väkivaltaa, tekemään rikoksia
tai päätymään itsemurhaan.
Naisten sukuelinten silpominen on yksi perheväkivallan muoto. Se on
perinne tietyissä Afrikan osissa, joissa on moniavioisuutta. Ajatellaan, että
silpomiskäytäntö sai alkunsa kuin aviomies pyrki estämään vaimojaan
ryhtymästä syrjähyppyihin samalla, kun mies yritti täyttää vaimojensa
seksuaaliset toiveet.
Äidit pakottavat pikkutytöt silvottaviksi. Jotkut äidit jopa tekevät sen omille tyttärilleen, toisinaan kylän
vanhemmat naiset silpovat.
YK:n vuonna 2013 julkaiseman tilaston mukaan 200 miljoonaa naista on silvottu, ja uhriksi joutuu uusi tyttö joka
yhdeksäs sekunti. Silpominen loukkaa ihmisoikeuksia.
Onneksi monissa Afrikan maissa kannatetaan yhä enemmän sukuelinten silpomisen kieltämistä. Sudanin hallitus
kielsi äskettäin kaikki silpomiskäytännöt. YK kuitenkin kertoo, että silpominen jatkuu ainakin 90 maassa, joista
monet ovat muualla kuin Afrikassa. Sukuelinten silpominen on juurtunut monissa maissa niin syvään, että sen
vastainen lainsäädäntö ei ole riittävän tehokas keino. Kaikesta huolimatta silpominen pitää saada kokonaan
loppumaan.
Nuorten tyttöjen sukuelinten silpomisella on vahva yhteys äidin koulutustasoon. Aineisto 28 maasta osoittaa,
että kouluttamattomien äitien tyttäristä joka viides altistuu silpomiselle, kun vähintään yläkoulun ja lukion
käyneiden äitien tyttäristä silpomisen uhriksi joutuu vain joka yhdeksäs. Me Toivoa naisille -rukousliikkeessä
pyrimme lähettämissämme ohjelmissa käsittelemään myös silpomista, jotta se häviäisi.
Onko perheväkivallan ja silpomisen uhreilla toivoa? Toivo on tarjolla jopa kauheimpien olosuhteiden keskellä.
“Te, lapseni, olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on
suurempi kuin se, joka on maailmassa.” (1 Joh. 4:4)
Inja Jeong, Toivoa naisille -työn Koillis-Aasian aluekoordinaattori

Rukoilemme perheväkivallan uhrien puolesta
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1. Isä, paranna väkivallan ja
raiskauksen uhrit, jotta he voivat
löytää elämänilon ja rakentaa
terveitä perhesuhteita. Kerro
heille, että sinä, heidän Luojansa,
näet heidän murheensa, suret
heidän kanssaan ja sidot heidän
haavansa. (Ps. 147:3)
2. Herra, varjele Karibianmerellä
sijaitsevan Bonairen saaren naisia
ja tyttöjä sotkeutumasta
pimeyden juoniin, jotka
johtavat heitä väkivallan
kulttuuriin. (Ps. 140:5)
3. Herra, johdata muutosta
Tansanian kulttuureihin, joissa
edelleen harjoitetaan naisten
sukuelinten silpomista.
Rohkaise tienraivaajia, jotka
ponnistelevat väsymättä tämän
käytännön lopettamiseksi.
4. Romanian Toivoa naisille (TN)työ havahduttaa vanhempia
seuraamaan lasten internetin
käyttöä. Herra, saata väkivallan ja
seksuaalisen hyväksikäytön
välittyminen nettisivustojen
kautta loppumaan. (Sananl. 2:12)
5. Jumala, anna viisautta
Indonesian kansalliselle naisiin
kohdistuvan väkivallan vastaiselle
toimikunnalle, joka pyrkii
ehkäisemään väkivaltaa ja
puolustamaan naisten
ihmisoikeuksia. (Job 12:13)
6. Isä, tiedämme, että
perheväkivallan keskellä elävät
lapset ovat alttiina tulla aikuisina
itsekin hyväksikäyttäjiksi.
Rohkaise vanhempia rakastamaan
lapsiaan ja kasvattamaan heitä
tahtosi mukaiseen elämään. (Ps.
34:11)
7. Jumala, ylistämme sinua, että
naisten sukuelinten silpominen on
kiellettyä Suomessa. Vain 0,2
prosenttia lukiossa tai
ammatillisessa oppilaitoksessa
opiskelleista tytöistä kertoi
olevansa ympärileikattu. Saata
käytäntöä yhä toteuttavat etniset
ryhmät lopettamaan silpominen.

8. Isä, kiitämme sinua, että monet
naiset Kiinassa ovat valmiita
kertomaan hyväksikäytön
kokemuksiaan. Pyydämme uhreille
Jumalan oikeudenmukaisuuden
toteutumista ja hänen runsasta
lohdutustaan ja parantumista. (2
Kor. 1:3)
LAITILA: Kirkkokoti, Kirkkotie 3,
klo 13 Toivoa naisille -piiri,
Ajankohtaista Toivoa naisille työstä, Satu Hauta-aho.

kohtaamansa väkivallan. Herra,
auta, että TN-työssä osataan
kertoa naisille selkeästi, että he
ovat sinulle arvokkaita. (Ps.
91:14)
14. Albaniassa puolet naisista on
kokenut perheväkivaltaa.
Väkivallan ohella maaseudun
naiset kohtaavat
häpeäleimaamista, eristämistä,
sosiaalista ulkopuolelle jättämistä
ja mahdollisuuksien puutetta.
Herra, pyydämme loppua
perheväkivallalle.
15. Jumala, herätä seurakuntasi
tukemaan perheväkivallan ja
raiskauksen uhreja, joilla ei usein
ole yhtään auttajaa. ”Avaa sinä
suusi hiljaisten puolesta, hanki
oikeutta syrjityille.” (Sananl.
31:8)

9. Jumala, ylistämme sinua
uudesta Ukrainan laista, jolla
sukulaisiaan väkivaltaisesti
kohtelevat asetetaan syytteeseen.
(2 Tess. 3:3)
RAUMA: Seurakuntatalo,
Luostarinkatu 1, klo 17 Toivoa
naisille -kutsut, Satu Hauta-aho.
10. Herra, pelasta ja vapauta
puolalaiset alkoholi-, huume- ja
pornoriippuvaiset miehet. Murra
perheen kohtaama raiskaus- ja
väkivaltakierre, paranna heidät
kaikki. (Ps. 18:2)
11. Herra, rohkaise raiskauksen
uhreja Intiassa ilmoittamaan
rikoksesta, vaikka he tuntisivatkin
tekijän. Johdata perheet
tukemaan kunnolla näitä kärsiviä
tyttöjä ja naisia, johdata syylliset
vastuuseen. (Ps. 5:9)
12. Perheväkivalta ja
hyväksikäyttö ovat lisääntyneet
koronavirusrajoitusten aikana.
Etelä-Afrikassa naisten
tukikeskukset saivat kotona
loukussa olevilta naisilta
kolminkertaisen määrän soittoja
verrattuna tavanomaiseen. Isä,
osoita keinot paeta ja parantua.
(Ps. 68:20)
13. Monet naiset uskovat olevansa
syyllisiä ja ansaitsevansa

16. Herra, saata saksalaiset TNrukouskalenterin kautta tietoisiksi
naisten sukuelinten silpomisesta.
Johdata heidät rukoilemaan
tämän rituaalin loppumista ja
tarjoamaan tukea
avustusjärjestöille.
17. Herra, johdata raiskaukset
loppumaan Liberiassa, jossa joka
kymmenes lapsi ja nainen on
joutunut raiskatuksi. Isä, vahvista
uhreja ja varjele heidät pahalta.
18. Jumala, rohkaise korealaisia
vanhempia kasvattamaan lapsiaan
viisaudella ja olemaan
turvautumatta väkivaltaan. ”Ja te
isät, älkää herättäkö lapsissanne
vihaa, vaan kasvattakaa ja
ojentakaa heitä Herran tahdon
mukaan.” (Ef. 6:4)
19. Herra, johdata Uruguayn
miehet ja isät suojelemaan
vaimojaan ja lapsiaan sen sijaan,
että he olisivat väkivaltaisia heitä
kohtaan. (2 Kor. 13:11)
20. Herra, ylistämme sinua, että
pahantekijät pidätetään
Indonesiassa, kun tytöt kertovat
sukulaisen raiskanneen heidät.
Rohkaiskoon tämä tyttöjä ja naisia
ilmoittamaan näistä rikoksista.
(Ps. 32:7)
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21. Bulgariassa väkivallasta kärsii
joka neljäs nainen. Herra,
paranna ja suojele näitä naisia.
Lähetä varat kriisikeskuksiin,
jonne naiset ja lapset voivat
paeta hyväksikäyttöä. (Ps.
72:14)

jotta myös korkeassa asemassa
olevat voitaisiin asettaa
syytteeseen. Johdata syylliset
syytetyiksi ja vapauta uhrit
leimautumiselta. (Sananl. 24:2425)

24. Isä, kiitos että näkyvästi
julkisuuteen tullut raiskaustapaus
Kiinassa on herättänyt kansallista
paheksuntaa ja vaatimuksia
oikeusjärjestelmän muutoksista,

27. Isä, johdata tyttärillesi
Uruguayssa tarkkanäköisyyttä
aviomiehen valintaan, jotta
puoliso rakastaisi ja suojelisi eikä
löisi tai tappaisi. (Ef. 5:28)
28. Herra, anna äideille valpas ja
suojeleva mieli tyttäriään
kohtaan. Sytytä rohkeus
vastustaa, etteivät sukulaiset ja
ystävät raiskaa ja kohtele tyttöjä
väkivaltaisesti. (Ps. 12:8)

22. Isä, rukoilemme
Norsunluurannikolla
perheväkivaltaa kokevien
naisten puolesta. Johdata
merkittäviä muutoksia hallintoja oikeusjärjestelmiin, jotta
tarvitsevat saavat avun. (Ps.
7:9)
23. Isä, sydämemme huutaa
hyväksikäytöstä kärsivien,
hengenvaarassa olevien naisten ja
lasten puolesta. He eivät usein
etsi apua, koska he eivät tiedä
paikkaa, jonne paeta turvaan. (Ps.
69:30)

vakavasti ennen kuin on liian
myöhäistä.

25. Herra, johdata Afrikan maiden
hallitukset tehostamaan taistelua
sukupuoleen perustuvaa,
perhepiirissä tapahtuvaa
väkivaltaa vastaan. Laki ei usein
ulotu tälle yksityisalueelle.
26. Joka kolmas päivä Ranskassa
nainen kuolee kumppaninsa
käsissä. Hallinto näyttää
televisiossa SOS-puhelinnumeroa,
mutta kumppani saa usein vain
varoituksen. Herätä naiset
ottamaan avun pyytäminen

29. Isä, pyydämme Nepaliin
oikeutta köyhille,
kouluttamattomille ja alempiin
kastiryhmiin kuuluville. Saata
väkivaltatapauksissa heidän
äänensä kuuluville, varat
oikeudenkäyntiin ja reilu
oikeuskäsittely. (Ps. 72:4)
30. ”Tee loppu jumalattomien
pahuudesta, mutta viatonta
vahvista, sinä vanhurskas
Jumala, sinä joka tutkit sydämen
ja ajatukset.” (Ps. 7:10)

Eevan nurkka
”Ohjelmanne oli sielulleni kuin raikas vesi erämaassa.” Näin
kauniisti turkkilaisen Toivoa naisille -ohjelman kuuntelija
kuvaa ohjelman vaikutusta hänen elämäntilanteessaan.
25-vuotias Aisel eli traumaattisen lapsuuden. Nimi on
muutettu turvallisuussyistä. Aisel oli kaksivuotias, kun hänen
äitinsä kuoli. Aiselin isä surmasi vaimonsa. Aisel menetti siis
molemmat vanhempansa, sillä isä joutui vankilaan. Isoäiti
alkoi huolehtia Aiselista ja hänen sisarestaan. Seitsemän
vuotta myöhemmin isoäiti kuoli. Tytöt olivat sukulaisten
hoidossa milloin missäkin perheessä. He joutuivat
muuttamaan usein. Heidät naitettiin nuorina. 20-vuotiaana
Aiselilla oli jo kaksi lasta.

jatkaa elämää. Hän soitti ohjelman tekijöille ja rukoili
yhdessä heidän kanssaan Jeesusta elämäänsä. Aiselin elämä
on kaikista vaikeuksista huolimatta nykyään erilaista, sillä
hän saa kertoa huolensa kaikkitietävälle Jumalalle.
On tärkeää lukea siitä, miten Toivoa naisille -ohjelmat eri
puolilla maailmaa tavoittavat kuuntelijoita. Turkissakin
tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 8
ihmistä soitti ohjelman tekijöille. He halusivat antaa
elämänsä Jeesukselle. 68 soittajista oli kiinnostunut
kuulemaan lisää kristinuskosta. He kertoivat viikoittaisien
ohjelman rohkaisseen heitä.

Elämä ei ole ollut helppoa miehen liiallisen alkoholinkäytön
vuoksi. Aiselin maailma kuuitenkin romahti, kun hänen
isänsä tuli tapaamaan häntä. Isä oli päässyt vapaaksi
vankilasta. Hän käyttäytyi kuin ei olisikaan surmannut
vaimoaan, Aiselin äitiä. Aisel oli täynnä vihaa ja epätoivoa.

Ohjelman tuottajat ovat kiitollisia taloudellista tuesta ja
esirukouksistamme. Turkin Toivoa naisille -koordinaattori
pyytää meitä suomalaisia jatkamaan rukousta koko
radioaseman puolesta. He ovat kiitollisia siitä, että voivat
jatkaa toimintaansa edelleen, epävarmoista tulevaisuuden
näkymistä huolimatta.

Näihin aikoihin Aisel kuunteli radiosta Toivoa naisille ohjelmaa. Sanoma elävästä Jumalasta antoi Aiselille voimia

Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, KeskiAasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje
”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.” (Ps. 34:19)
Rakkaat ystävät,
Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvät tilastot ovat musertavia. Hämmästyn aina kuullessani kertomuksia
hyväksikäytöstä, joka terrorisoi tyttöjä ja naisia. Miksi niin monet sisaristamme yhä kärsivät hyväksikäyttäjiensä käsissä,
vaikka julkinen terveydenhuolto, monet järjestöt, kirkko ja lähetysjärjestöt tarjoavat monipuolista apua?
YK:n tilaston mukaan 243 000 miljoonaa iältään 15-49-vuotiasta tyttöä ja naista joutui läheisen kumppanin fyysisen ja/tai
seksuaalisen väkivallan uhriksi vuoden kuluessa. Tilastoon ei ole koottu monien vuosien lukuja vaan se kertoo nykyhetken
yhden vuoden tilanteen.
Korona-eristyksen erityisesti niiden tyttöjen ja naisten tilanne on ollut vaikea, jotka ovat joutuneet elämään yhdessä
hyväksikäyttäjän kanssa. On tuskallista kuunnella niiden naisten tarinoita, jotka yrittävät selvitä päivästä toiseen
löytääkseen edes pilkahduksen toivosta.
Koska olen itse joutunut elämäni varrella kokemaan väkivaltaa, minua kiinnostaa, millainen käytös johtaa riitaan ja
väkivaltaan. Jaakobin kirjeessä kysymykseen vastataan: ”Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät?
Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne. Te himoitsette, mutta jäätte vaille,
kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääräänne. Te
taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä.” (Jaak. 4:1-2)
Eikö Jaakobin sanoissa olekin järkeä. Taistelu syttyy, jos emme saa haluamaamme tai toiset eivät toimi toivomallamme
tavalla. Kristittyinä meidän tulee pyytää Jumalalta nöyryyttä ja oikeita vaikuttimia ja sitten jättää toiveemme ja
lopputulos Jumalan käsiin (Jaak. 4:3). Aivan toinen asia on taistelu oikeudenmukaisuuden puolesta. Silloinkin voimme
osoittaa rakkautta ja kunnioitusta. Jumala on myös oikeuden Jumala (Jes. 30:18).
Olen huomannut, että vaikeina pimeyden hetkinä elämässäni vallitsee rauha, kun kadun ylpeyttäni ja jätän itseni Jumalan
käsiin ja luotan hänen Sanaansa. Ystävien tapaaminen, omasta tilanteestaan kertominen ja muiden kuuntelu vievät aikaa
ja vaativat nöyryyttä. Se ei ole helppoa, mutta kun toimimme niin, saamme kasvaa Jumalan tuntemisessa ja huomata,
ettemme ole yksin.
Hänessä sydämemme iloitsee,
Peggy Banks
Kansainvälisen työn johtaja - TWR/Toivoa naisille
Kuvat: Pixabay

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA:
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VIITTEET
7777 10021
2222 12100
2222 12139
2222 11088
2222 11033
2222 11046
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2222 12207
2222 17105
2222 15042
2222 14111
2222 35103

Toivoa naisille -yleiskannatus
Indonesia, jaava
Indonesia, indonesia
Intia, hindi
Intia, tamil
Intia, gujarati
Intia, odija (orija)
Kambodža, khmer
Keski-Aasia
Turkki, turkki
Arabia
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
Medialähetys Sanansaattajat ry:n (Sansa)
verkosto.
Toivoa naisille -työstä vastaavat
verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko ja
Toivoa naisille -työryhmä:
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.sukunimi@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

