TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI TOUKOKUU 2019

RUKOILEMME ÄITIEN PUOLESTA

Äidit kantavat tulevaisuutta käsissään. He hoivaavat tulevia opettajia, lääkäreitä, pappeja, yrittäjiä, poliitikkoja
ja muiden alojen ammattilaisia. Useimmista heidän pojistaan tulee aviomiehiä ja isiä ja tyttäristään vaimoja ja
äitejä.
Äideillä on usein päävastuu huolehtia lasten riittävästä ravinnosta, ohjauksesta, koulutuksesta ja
terveydenhoidosta, jotta heistä kasvaa yhteiskuntaa rakentavia aikuisia. Hedelmöityksestä lähtien lapsi saa
ravintoaineita äidiltään. Jo lapsuudessa kehittyvät myös asenteet ja tavat, jotka ohjaavat heidän
tulevaisuuttaan. Lapset ja nuoret oppivat äidiltään, mikä on hyväksyttävää – ja mikä ei. Äideillä on valtava
vastuu, ja liian usein heidän uhrauksiaan ei arvosteta, vaikka he joutuvat toimimaan vaikeissa olosuhteissa.
Joka aamu miljoonat äidit ja heidän lapsensa aloittavat päivän likaisissa vaatteissa, koska pyykinpesuun ei ole
käytettävissä tarpeeksi vettä. Pensaat tai potat toimivat käymälöinä. Se ei ole vain epämukavaa, vaan myös
terveysriski. He voivat peseytyä, jos säästivät vettä edellisenä päivänä. Aamiaisen laitto tai kahvinkeitto riippuu
siitä, jäikö vettä edellisenä iltana. Äitien tai heidän tytärtensä täytyy usein kävellä monia kilometrejä
noutamaan vettä ruoanlaittoon, juomiseen ja perheen muuhun käyttöön. Vesi ei ole riittävän puhdasta, joten he
valuttavat sen kankaan läpi ja keittävät sitä 20 minuuttia tuhotakseen taudinaiheuttajat, joista monet ovat
kuolettavia.
Miljoonilla äideillä ei ole kristittyä roolimallia. Heille ole koskaan saaneet opetusta kunnollisesta
vauvanhoidosta, ravitsevan ruoan valmistamisesta, terveydenhoidosta, ompelemisesta tai elämää suojelevien
arvojen opettamisesta lapsilleen.
Rukoillaan, että yhä useampi äiti tulisi tuntemaan Herran ja turvautumaan Häneen, kun hän muovaa maailman
tulevaisuutta lastensa elämän kautta.

Eevan nurkka
Oletko koskaan vieraillut vankilassa? Maaliskuussa olin
Romaniassa Toivoa naisille -työn kansainvälisen johtajan
Peggy Banksin ja saksalaisen kristillisen mediajärjestön
ulkomaantyön johtajan Claudia Shcmidtin kanssa. Toivoa
naisille -työn Romanian koordinaattori Dana oli järjestänyt
meille vierailun romanialaiseen naisvankilaan.
Meidän piti lähettää etukäteen vankilaan kopio passista sekä
lyhyt elämänkerta. Vierailumme hyväksyttiin. Turvatarkastus
oli tiukka emmekä saaneet ottaa vankilan muurien
sisäpuolelle kännykkää, lompakkoa emmekä mitään
muutakaan tavaraa. Vankilan piha-alue oli siisti.
Kukkaistutukset ja nurmikko sekä talojen ulkoseiniin tehdyt
seinämaalaukset loivat viihtyisän vaikutelman. Näimme
vankeja tekemässä puutarhatöitä vartijoiden ohjatessa
työntekoa. Kaikkiaan vankilassa on 400 naista kärsimässä
tuomiotaan.
Huoneeseen, jossa pidimme tilaisuuden mahtui 50 vankia.
He saapuivat paikalle parijonossa vartijan saattamana.
Kättelimme jokaisen naisen ja esittäydyimme. Naiset olivat
pukeutuneet omiin vaatteisiinsa. Jotkut heistä olivat nuoria
ja kauniita, ja luulinkin joitakin heistä vankilan
työntekijöiksi.

Vierailumme aluksi Dana kertasi kolmen edellisen käyntinsä
teemat. Hän oli pitänyt luennot suhteesta itseemme, toinen
toisiimme ja Jumalaan. Sen jälkeen meille vieraille annettiin
puheenvuoro. Claudia puhui särkyneistä unelmista, omassa
puheenvuorossani kerroin siitä, kuinka minusta oli tullut
Jeesuksen seuraaja ja puhuin myös siitä, miten jokainen
meistä on Jumalan silmissä yhtä arvokas. Peggy kertoi oman
elämäntarinansa sekä Raamatunkertomuksen naisesta, joka
vuodatti tuoksuöljyä Jeesuksen jaloille ja kuivasi ne
hiuksillaan: Jeesus antoi halveksitun naisen koskettaa
itseään ja nosti hänen tekonsa esimerkiksi toisille. Lopuksi
muutamat vangeista esittivät kauniin tanssiesityksen, jonka
he olivat harjoitelleet Danan ja hänen kälynsä kanssa.
Kaksi nuorta vankia ketoivat vapautuvansa muutaman
kuukauden päästä. He sanoivat, että vankila on paha paikka,
eivätkä he halua enää koskaan joutua sinne. Rukoillaan myös
vankien puolesta, sillä sanoma Jeesuksesta on tarkoitettu
aivan jokaiselle.
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, KeskiAasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori

Rukoilemme äitien puolesta
TOUKOKUU 2019
1. Isä, johdata äidit kokemaan
yhteyttä kanssasi sekä luottamaan
rakkauteesi ja ohjaukseesi, kun he
opastavat lapsiaan
kunnioittamaan Sinua kaikessa
tekemisessään.
2. Jumala, saata äidit asettamaan
lapsista huolehtiminen elämässä
etusijalle ja ymmärtämään
vastuunsa lasten asenteiden,
arvojen ja uskomusten
muovautumisessa muita ihmisiä,
kulttuurin käytäntöjä ja Sinua
kohtaan.
SÄÄKSMÄKI: Valkeakosken
seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu
27, klo 18 Meneekö apu perille? tilaisuus, Toivoa naisille -työ
(erit. arabiankielinen työ), Satu
Hauta-aho.
3. Herra, vastuuta yhteisöjen
johtajat hankkimaan
terveydenhuoltoon
ammattitaitoisia työntekijöitä
ja kunnollisia laitteita. Näin
ehkäistään raskauden ja
synnytyksen aikaisia
komplikaatioita.
4. Jumala, tue äitejä
opettamaan lapsilleen
aikuiselämän suunnittelua ja
tärkeysjärjestyksen
asettamista, jotta he
kunnioittavat Sinua puoliso- ja
uravalinnoillaan.
PIRKKALA: Kirkkoveräjän
seurakuntatalo, Kouluportinkuja
1, klo 13-17 Varjosta valoon –
Naisten iltapäivä. Mukana mm.
Eeva Vähäsarja ja Suomen Toivoa
naisille -työryhmä. Lue tarkempi
ohjelma: http://toivoanaisille.fi/
Ilmoittautumiset 25.4. mennessä:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittaut
umiset.
5. Pohjois-Korean äidit ovat YK:n
ihmisoikeusneuvoston raportin
mukaan kärsineet
sanoinkuvaamattomia julmuuksia,
kuten pakosta hukuttaa oma
vauvansa, joutumisesta vankilaan
lastensa kanssa, nälkiintymisestä,
raiskauksista ja kidutuksesta. Isä,
auta!

SANSAN KOLEHTIPYHÄ: Toivoa
naisille mediatyö Aasiassa, Lähiidässä ja Itä-Euroopassa esillä
valtakunnallisesti. Sansalaisia
vierailijoita useassa eri
seurakunnissa:
https://sansa.fi/tapahtumat/
6. Jeesus, johdata äidit
valitseman syntymättömälle
lapselleen elämä abortin sijaan.
7. Jumala, salli
yksinhuoltajaäitien ja lastensa
isien hylkäämien äitien löytää
huolenpito ja apu kristityiltä,
jotka tarjoavat paremman
tulevaisuuden toivoa Sinun
rakkautesi ja armosi kautta.
TURKU/
Tuomiokirkkoseurakunta:
Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu
1, klo 18 Vesper, mukana Toivoa
naisille -lähettiläät Pirjo Hintsa
ja Anneli Salenius.

kunnioitusta saamastaan
elämästä, rakkaudesta ja
uhrautuvasta huolenpidosta.
11. Jeesus, kosketa ilosanoman
voimalla väärien uskontojen ja
ideologioiden harhauttamien
äitien sydäntä ja elämää.
12. Jumala, saata äidit ja isoäidit
hylkäämään sukuelinten
silpomisen perinne, jota
harjoitetaan edelleen monissa
Afrikan ja Lähi-idän maissa.
13. Isä, auta nuoria tyttöjä, jotka
pakotettiin lapsiavioliittoon ja
jotka tulivat äidiksi teininä.
Monille seurasi tästä
terveysongelmia.
14. Herra, johdata naiset
rohkeasti yhdistymään ja
auttamaan yhteisöjensä johtajia
sen ymmärtämiseksi, miten
tärkeää on suojella naisia
raiskauksilta ja uhkalta, joka
liittyy suojaamattomaan seksiin
HIV-infektoituneen puolison
kanssa.
15. Isä, pyydämme
maailmanlaajuisesti parempaa
terveydenhuoltoa estämään
raskauden ja synnytyksen
aikaisista komplikaatioista
johtuvia kuolemia.

8. Herra, synnytä äideissä ja isissä
arvostusta tyttäriään kohtaan.
Tue vanhempia osoittamaan
rakkautta ja rohkaisua sinkuille,
vaikka sinkkuus koetaankin
joissakin kulttuureissa
hämmentäväksi.
9. Jumala, saata äidit
johdattamaan lapsiaan
ymmärtämään pelastuksen lahja,
ja osoittamaan heille, että Sinä
voit käyttää heitä tekemään
suuria iankaikkisuuden
näkökulmasta.
OULU/Karjasilta: Kastellin
kirkko, Töllintie 38, klo 18 Toivoa
naisille -piiri, Raamattutunti,
Arja Savuoja.
10. Isä, rohkaise kaikenikäisiä
lapsia osoittamaan äideilleen
arvostusta, rakkautta ja

16. Jeesus, lohduta naisia, jotka
surevat keskenmenossa
menettämäänsä lasta, jota eivät
koskaan saaneet pitää sylissään.
ESPOO/
Tuomiokirkkoseurakunta:
Tuomiokirkon seurakuntatalo,
Kirkkoranta 2, klo 12.30
Eläkeläiskerho, Eeva ja Jari
Vähäsarja.
17. Herra, auta työttömiä äitejä,
jotka kamppailevat elättääkseen
lapsensa.
18. Isä, älä salli ahdistuksen,
syyllisyyden, vihan ja
masennuksen nujertaa lapsensa
kuolemaa murehtivia äitejä.
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19. Jeesus, ole läsnä paikallisissa
ryhmissä, joiden tehtävänä on
opettaa nuorille äideille
vauvanhoitoa, rohkaista heitä
palaamaan kouluun ja
tavoittelemaan parempaa
tulevaisuutta.

20. Jumala, lähetä rakkautesi
Toivoa naisille -ohjelman kautta
erityisesti niiden naisten
kuuluville, jotka eivät osaa lukea.
21. Kristus, salli naisten löytää
toivo Sinussa alkoholiin
turvautumisen sijaan.
22. Jumala, varusta ja armahda
naisia, jotka eivät vielä ole
kyenneet tulemaan raskaaksi.
23. Jeesus, johdata naiset ja tytöt
saamaan tarvitsemaansa tietoa ja
tukea ehkäistäkseen raskauden
alkamista liian pian tai usein.

24. Isä, tue vanhempia ja
paikallisviranomaisia
rohkaisemaan tyttöjä jatkamaan
koulunkäyntiä, estämään liian
varhaista naimisiinmenoa ja
edistämään kunnollisten
työpaikkojen syntymistä nuorille
naisille.
25. Herra, synnytä aviomiehissä ja
isissä ymmärrys heidän
velvollisuuksistaan ja ilon
kokemus perheen hoivaamisesta.
VANTAA/Korso: Valtakunnalliset
Medialähetyspäivät Korson
seurakuntakeskuksessa (ja
ympäristössä) 25.-26.5.,
Merikotkantie 4, Vantaa. Päivien
teema: Näkemisen arvoinen.
Toivoa naisille -työ esillä
monipuolisesti la 25.5.
iltapäivällä:
https://sansa.fi/tapahtuma/vant
aa-korso-medialahetyspaivat/.
26. Herra, johdata naisia, jotka
haluavat adoptoida orpolapsia ja
osoittaa lapsille heidän
ansaitsemaansa rakkautta ja
huolenpitoa.
27. Jumala, siunaa ja varusta
vieraanvaraisia ihmisiä, jotka
toivottavat sodan, HIVin, AIDSin
tai äärimmäisen köyhyyden vuoksi
vanhempansa menettäneet lapset
tervetulleiksi kotiinsa.

28. Isä, auta kristittyjä äitejä,
jotka ovat lastensa kanssa
jättäneet kotinsa, koska he
pelkäävät kristinuskoa
vastustavien sukulaisten ja
naapureiden vahingoittavan heitä.
29. Jumala, vahvista kristittyjä
naisia kasvattamaan lapsensa
tuntemaan Sinut ja rakastamaan
Sinua, vaikka aviomies ja perhe
seuraisivatkin muita uskontoja.

30. Kristus, johdata äidit
opettamaan lapsilleen, että
rikkaus ei tyydytä syvimpiä
tarpeita, vaan vain Sinä voit antaa
elämän todellisen tarkoituksen ja
täyttää tyhjyyden tunteen.
31. Jeesus, muista äitejä, jotka
ovat antaneet lapsensa adoptioon
tai myyneet heidät, koska heillä ei
ollut varaa ruokaan ja asuntoon.

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje
”Saatuani kuulla teidän uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan olen lakkaamatta
kiittänyt Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala,
kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi
teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan
hän antaa meille pyhien joukossa.” Ef. 1:15-18

Rakkaat ystävät,
Kirjoitan teille Ukrainassa odottaessani lentoa Romaniaan. Tunnen iloa ja rakkautta teitä kohtaan saadessani
jakaa ajatuksiani kanssanne joka kuukausi. Mielessäni on apostoli Paavalin kirje efesolaisille. Paavali kiitti
Jumalaa efesolaisten uskosta ja rakkaudesta. Ajattelen, että rukous piti hänet lähellä niitä, joita hän rakasti.
Tunnen samoin. Kun muistan teitä rukouksessa, tunnen olevani lähellä teitä jokaista.
Kun rukoilemme tässä kuussa äitien puolesta, muistakaa myös omaa äitiänne kiitollisin mielin. Olipa
mielessänne biologinen äitinne, hengellinen äitinne, hengellinen ohjaajanne tai kaikki kolme, hiljentykää
tänään hetkeksi, jättäkää heidät Jumalan käsiin ja kiittäkää siitä hyvästä, mitä he ovat tuoneet elämäänne.
Bioginen äitini on taivaassa, mutta hengellinen äitini Dottle on minulle edelleen hyvin läheinen. Hän on
tukenut minua jo 30 vuoden ajan. Muistin miten paljon hän on vaikuttanut elämääni, kun vierailimme
Ukrainassa keskuksessa, joka tukee yllätysraskauden takia kriisiin joutuneita naisia. Kun sain kokea Dottlen ja
Jeesuksen ylenpalttista rakkautta ja hyväksyntää, minusta tuli se nainen ja johtaja, joka olen tänään.
Kuka on sinun ohjaajasi ja äitisi? Kiitä hänestä tänään. Lähetä hänelle viesti tai soita ja kerro, että muistat
häntä rukouksessa.
Saakoon Jumalan rakkaus ja hyväksyntä tulla sinulle yhä todellisemmaksi. Rukoile avoimin mielin ja sydämin
saadaksesi kaiken, mitä hän haluaa antaa.
Hänessä sydämeni iloitsee,
Peggy Banks
Kansainvälisen työn johtaja - TWR/Toivoa naisille
Kuvat: TWR ja Pixabay

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA:
LAHJOITUSTILI FI37 5062 0320 0320 18
VIITTEET
7777 10021
2222 12100
2222 12139
2222 11088
2222 11033
2222 11046
2222 11114
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

