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RUKOILEMME YKSINHUOLTAJAÄITIEN, LAPSETTOMIEN,
ORPOJEN JA LESKIEN PUOLESTA
Emme ole yksin – Jumala suunnitteli meidät yhteyteen kanssaan. Hän on Immanuel, ”Jumala on meidän
kanssamme” (Matt. 1:23). Hän on tarkoittanut meidät elämään toisiamme varten. Ihmissuhteemme muuttuvat.
Elämäämme tulee uusia ihmisiä esimerkiksi avioliiton, puolison perheen, lasten syntymien ja ystävyyden kautta.
Jotkut ihmissuhteet katkeavat tai ne eivät ole alun perinkään toteutuneet.
Näin voi käydä keskenmenossa, lapsettomuudessa, erossa ja kuolemassa.
Jumala on luvannut olla kanssamme kaikissa elämämme vaiheissa.
Mitä tapahtuu, kun muut eivät tiedä tuskastasi? Näin käy esimerkiksi, kun
menettää toivotun lapsen keskenmenossa tai lapsen syntyessä kuolleena.
Vaikka Suomessakin todetuista raskauksista noin 15 prosenttia päätyy
keskenmenoon, sen yleisyys ei vähennä siihen liittyviä vaikeita tunteita
kuten hämmennystä, häpeää, syyllisyyttä ja masennusta.
Monet Toivoa naisille -jaksot käsittelevät keskenmenoja ja lapsettomuutta
ja auttavat perheitä selviytymään vaikeassa elämänvaiheessa. Jumala
näkee tuskan ja ”on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa
ne, joilla on murtunut mieli” (Ps. 34:19).
Surua ei tarvitse kantaa yksin. Monissa seurakunnissa on suru- tai
tukiryhmiä.
Kristuksen ruumiina meidän tulee kulkea surevien vierellä, tukea, antaa heille lupa surra ja ilmaista syvimpiä
tunteitaan. Jokainen suree omalla tavallaan, mutta sureminen vie joka tapauksessa aikansa. Voimme rukoilla
surevien kanssa ja osoittaa myötätuntoa ja toivoa. Emme rukoile kuollutta vaan elävää Herraa, joka rukoilee
puolestamme!

Eevan nurkka
Toivoa naisille -työ alkoi muutamia vuosia sitten Puolassa.
Puolan TWR:n vapaaehtoinen Erika Hiler alkoi kääntää
rukouskalenteria puolaksi. On vaikea uskoa, että Erika täytti
tammikuussa 83 vuotta. Hänen nuorekas olemuksensa ja
sydämellisyytensä valloittavat jokaisen.
Erika on koonnut yhteen joka kuukausi ryhmän naisia
rukoilemaan Toivoa naisille -rukouskalenterin mukaan.
Ryhmässä syntyi ajatus aloittaa Toivoa naisille -radioohjelman tuottaminen. Uudeksi Toivoa naisille -työn Puolan
kansalliseksi koordinaattoriksi valittiin Aga ja hänen
työparikseen Kasia. He molemmat ovat vapaaehtoisia. Aga
on eläinlääkäri ja Kasia kirjanpitäjä. Ryhmän innostus ja
energisyys valtasivat minutkin käydessäni tammikuussa
tapaamassa tiimiläisiä.
Puolan valtaapitävät poliitikot ovat ilmoittaneet, että
maassa ei ole perheväkivaltaa eikä muitakaan naisiin
kohdistuvia ongelmia. Asian todellinen laita on kuitenkin
toisenlainen. Puolan Toivoa naisille -tiimi haluaa kertoa
omassa ohjelmassaan rehellisesti naisten tilanteesta
kotimaassaan, mutta samalla myös siitä, mistä voi löytyä

apua. He haluavat tuoda ohjelmassaan myös evankeliumin
jokaisen ulottuville.
Puolassa Toivoa naisille tarkoittaa, että toivotaan
perheenlisäystä. Women of Hope, eli suomennettuna Toivon
naiset, tarkoittaa taas, että nainen on raskaana! Niinpä
radio-ohjelman nimi ei voi olla Toivoa naisille. Ehdotin, että
ohjelma voisi olla nimeltään Hope has a name eli Toivolla on
nimi Peggy Banksin ja Babby Masonin radio-ohjelman tapaan.
Puolassa Toivolla on nimi tarkoittaa kuitenkin Jeesuksen
äitiä, Mariaa. Tiimi halusi antaa ohjelmalleen nimen
Kätketyt aarteet. Sekään ei ole mahdollista, sillä Kätketyt
aarteet on Toivoa naisille -työn kuunnelma ihmiskaupan
uhreille. Onkin mielenkiintoista kuulla, minkä nimen Puolan
tiimi lopulta valitsee ohjelmalleen.
Siunausta ja iloa työhönne jatkossakin Erika, Aga, Kasia
ja koko tiimi!
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, KeskiAasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori
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1. Isä, auta keskenmenon
kokeneita äitejä ja isiä. Lohduta,
paranna ja anna toivo
suruprosessissa. (Jes. 51:12)
2. Herra, rukoilemme Tanskan
avioliittojen puolesta. Avioerot
ovat siellä yleisiä, eikä avioeroon
vaadita harkinta-aikaa.
3. Monet aviomiehet ja -vaimot
lähtevät ulkomaille töihin, jolloin
lapset jäävät yksin tai sukulaisten
tai ystävien hoiviin. Jeesus,
johdata Indonesiaan ja KeskiAasiaan lisää paikallisia
työllistymismahdollisuuksia.
TAMPERE/Tuomiokirkkoseurakunta:
Aleksanterin kirkon krypta,
Pyynikin kirkkopuisto, klo 14
Pyynikin lähetyspiiri, Toivoa
paremmasta maailman
naisille, TN-lähettiläs Liisa
Heinänen.
4. Herra, olet sanonut
meille, että orvoista ja
leskistä huolehtiminen
kuuluu puhtaaseen ja
tahrattomaan uskonelämään.
Johdata meidät
synnyttämään lakeja heidän
auttamisekseen ja Kristuksen
ruumiina huolehtimaan
tarvitsevista. (Jaak. 1:27)
SÄÄKSMÄKI: Valkeakosken
seurakuntatalo,
Valkeakoskenkatu 27, klo 18
Naistenilta, Minusta Toivoa
naisille -rukoilija, TN-lähettiläs
Liisa Heinänen ja Tea Rasi.
5. Jumala, varjele PohjoisKoreasta paenneita
yksinhuoltajaäitejä. Kannusta
eteläkorealaisia kristittyjä
vastaamaan näiden haavoittuvassa
asemassa olevien äitien ja lasten
tarpeisiin.
KERAVA: Katupappila,
Kauppakaari 8, klo 11
Torstaipysäkki, Toivoa naisille työn esittelyä, TN-lähettiläs
Jaana Lescelius.
6. Isä, muista Portugalin 300 000
lapsettomuuden kanssa
kamppailevaa paria. Suo heille
toivoa ja elämän lahja joko lapsen

syntymän tai adoptoimisen
kautta, tai johdattamalla muutoin
merkityksellinen rooli jonkin
lapsen elämässä.
7. Herra, anna Bulgarian nuorten
omaksua raamatullinen
elämäntapa ja moraali sen sijaan,
että he menisivät naimisiin
taloudellisista syistä tai
valitsisivat avoliiton. (Ef.5:3)
LAHTI/Joutjärvi: Kirkko,
Ilmarisentie 1, klo 13 Tuhat ja
yksi toivoa -tapahtuma. Mukana
arabiankielisen Toivoa naisille työn koordinaattori ”Joud”, Satu
Hauta-aho, TN-lähettiläs Seija
Niemi, TN-lähettiläs Liisa
Heinänen sekä Lahden
seurakunnan työntekijöitä sekä
vapaaehtoisia. Osallistumismaksu
10€. Lue lisää: toivoanaisille.fi

8. Kansainvälisenä naistenpäivänä
pyydämme sinulta Herra, että
autat naisia elämään tyttärinäsi
ainutlaatuisilla kyvyillään ja
kutsumuksessaan.
LAHTI/Joutjärvi: Kirkko,
Ilmarisentie 1, klo 10 messu,
jonka jälkeen kirkkokahvit,
Toivoa naisille -työ Suomessa ja
maailmalla, Satu Hauta-aho ja
Seija Niemi (TN-lähettiläs).
PORVOO: Tuomiokirkko,
Kirkkotori 1, klo 10 messu.
Messun jälkeen seurakuntakodilla
(Lundinkatu 5) klo 12 keittolounas
ja täytekakkukahvit (10€) sekä klo
13 Tuhat ja yksi toivoa naistenpäivä. Mukana
arabiankielisen Toivoa naisille työn koordinaattori ”Joud”, Mervi
Viuhko, Kati Lücke (VAT, Sansan
hallituksen jäsen) sekä Porvoon

seurakunnan työntekijöitä ja
vapaaehtoisia.
9. Isä, vastuuta seurakunnat
Afrikassa tukemaan leskiä
taloudellisesti ja sosiaalisesti sekä
vastustamaan haitallisia
kulttuurisia rituaaleja, joihin
leskiä painostetaan osallistumaan.
(Ps. 68:6)
TAMPERE/Messukylä: Levonmäen
seurakuntakoti, Hikivuorenkatu
63, klo 11 Kaukajärven
senioripäivä, Mitä on Toivoa
naisille -työ, TN-lähettiläs Liisa
Heinänen.
10. Jumala, pyydämme loppua
käytännöille, joissa perheet
myyvät tyttäriään vaimoiksi. Estä
tyttöjen ostaminen
ihmiskauppiailta. Anna
kiinalaisten poikamiesten löytää
vapaaehtoisesti avioituva
vaimo.
TAMPERE/Messukylä:
Linnainmaan
seurakuntakeskus,
Korpikodinkatu 2, klo 11
Linnainmaan senioripäivä,
Mitä on Toivoa naisille -työ,
TN-lähettiläs Liisa
Heinänen.
11. Herra, johdata
Romanian ja Albanian
miehet ja naiset
perustamaan avioliittonsa
ja perhe-elämänsä
Raamattuun ja olemaan lapsilleen
eläviä esimerkkejä kristillisestä
elämäntavasta.
12. Jeesus, rukoilemme Ranskan
puolesta, jossa on Euroopan
alhaisin avioliittomäärä suhteessa
väkilukuun. Nosta avioliitto ja
uskollisuus arvoon ja herätä
kristityt elämään Sanasi mukaan.
13. Herra, lujita suomalaisten
puolisoiden tahtoa panostaa ja
sitoutua avioliittoonsa. Auta
puolisoita vastustamaan itsessään
itsekästä mielihyvän tavoittelua ja
toteuttamaan kristillistä
rakkautta.
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14. Isä, rohkaise uskovia
tukemaan keskenmenon kokeneita
ja huomioimaan vanhempien
kokema menetys rukoilemalla
heidän kanssaan ja olemalla
käytettävissä, jotta he voivat
puhua ja jakaa tuntemuksiaan.
15. Ylistämme Sinua, Jumala, että
olet vuosikymmenten ajan
ohjannut Suomen poliittisia
päätöksiä ja lakeja
myötämielisiksi äitiyttä kohtaan.
16. Herra, johdata Nepalin
seurakunnat opettamaan ja
näyttämään mallia kristillisestä
avioliitosta. Pakko- ja
lapsiavioliitot voivat johtaa
eroihin ja jopa itsemurhiin; saata
näiden liittojen käytäntö
loppumaan.
17. Kristus, johdata serbialaiset
miehet omaksumaan kristillinen
mieheys ja rakastamaan
vaimojaan. (Ef. 5:25)

22. Jeesus, herätä saksalaiset
vanhemmat asettamaan elämän
tärkeysjärjestykset Raamatun
opetusten pohjalta, etteivät
koulumenestys tai korkea palkka
olisi elämän tärkein päämäärä.
PUUMALA: Kirkko, Kirkkotie 1,
klo 10 messu, saarna Marja
Soikkeli. Messun jälkeen lounas ja
Toivoa naisille -teemainen juhla
seurakuntakodilla. Mukana
Mariakuoro ja Puumalakvartetti
sekä Marja Soikkeli. Myyjäis- ja
arpajaispöytä.
ALAVUS: Kirkko, Kirkkotie 7, klo
10 messu, saarna Mervi Viuhko.
Messun jälkeen keittolounas ja
ELY:n, Sansan sekä Alavuden
seurakunnan yhteinen alueellinen
Toivon aarteet -naistenpäivä,
Viuhko.
HUITTINEN/Vampula: Kirkko,
Sallilantie 74, klo 10 messu,
saarna Anneli Salenius (seniori).
Messun jälkeen Naistenpäivä
Toivoa naisille -työn hyväksi,
Anneli Salenius ja TN-lähettiläs
Pirjo Hintsa.

18. Jumala, sytytä intialaisissa
naisissa ilo äitiyden
kutsumustehtävässä ja tue
hyväksymään äitiys Sinun hyvänä
lahjanasi.

24. Isä, salli vietnamilaisten
naisten löytää vapautensa ja
identiteettinsä tyttärinäsi sekä
irtaantua voodoosta ja sen
symboleista.
25. Jeesus, vahvista japanilaisia
äitejä lasten huoltamisessa, kun
aviomiehet ovat töissä
iltamyöhään.
26. Isä, auta hylättyjä äitejä
toipumaan vihastaan ja tuskastaan
sekä sallimaan lasten luoda suhde
isäänsä.
TURKU/Tuomiokirkkoseurakunta:

Tuomiokirkko, Tarkk'ampujan
kappeli, Tuomiokirkonkatu 1, klo
17.30 Arki-illan rukoushetki,
Toivoa naisille –rukousaiheet, TNlähettiläs Pirjo Hintsa.
27. Monilla pojilla ei ole isän
mallia elämässään. Herra,
rukoilemme Afrikan seurakuntia
toimimaan hyvinä malleina sekä
opettamaan uskollisuutta ja
vastuullista vanhemmuutta.
28. Isä, rohkaise
yksinhuoltajaperheitä olemaan
hemmottelematta liikaa lapsiaan.
Auta heitä antamaan lapsilleen
kristillinen kasvatus, jotta he
pärjäävät aikuisina omillaan.

19. Herra, lopeta japanilaisten
tyttöjen kokema hyväksikäyttö,
joka estää heitä käymästä koulua
ja jatkamasta opintoja.

29. Herra, auta, että Tansanian
leskien sallitaan pitää
omaisuutensa ja saada perintönsä.
Estä menehtyneiden perheitä
kieltämään sitä heiltä. (Ps. 33:22)

20. Isä, pyydämme Sanasi
eheytystä Norsunluurannikon
lapsettomia naisia rasittavaan
syyllisyyteen ja hylkäämiseen.
(Ps. 62:6)
21. Ikävuosien karttuminen ja
stressi lisäävät lapsettomuuden
todennäköisyyttä. Isä, rukoilemme
korealaisille pareille johdatusta
etsiä hyväksi katsomaasi ajoitusta
avioitumiselle ja lasten
saamiselle.

tunne-elämään ja
hengellisyyteen.

30. Herra, johdata Kroatiassa ja
Uruguayssa perheväkivaltaa
kokevat hälyttämään apua. Auta,
että he sekä väkivallantekijät
tulisivat autetuiksi.
23. Herra, johdata
yksinhuoltajaäidit saamaan
itselleen ja lapsilleen
tarvitsemaansa tukea talouteen,

31. Isä, anna läsnäolosi ja
ihmeellinen leposi ympäröidä
tohtori Peggy Banksia päivittäin,
kun hän johtaa tätä työtä.

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje
Rakkaat ystävät,
Lepääminen on tärkeää. Kun olemme ahdistuneita ja kuormittuneita, palautumiseen ja lepäämiseen ei riitä
yksi vapaapäivä, yöunien jatkaminen aamupäivään, tv-kanavien selailu tai edes matka eksoottiseen
lomakohteesen.
Jeesus sanoo: ”Tulkaa minun luokseni...minä annan teille levon!” (Matt. 11:28). Kuinka usein noudatamme
hänen pyyntöään, kun olemme väsyneitä, uupuneita, ahdistuneita tai elämän kuormittamia?
Milloin viimeksi etsiydyit Jeesuksen läheisyyteen ja hiljennyit hänen läsnäolossaan?
Jeesus pyytää meitä tulemaan luokseen kun olemme uupuneita. Saamme olla hänen kanssaan, jättää
itsemme, tilanteemme ja tahtomme hänelle, sulkea pois kaiken muun ja keskittyä olemaan hänen
läheisyydessään. Saamme etsiä Jumalan läsnäoloa ja kysyä, mitä hän sanoo kivustamme, valinnoistamme ja
meitä kuormittavista asioista. Hänen Sanansa antaa meille vastauksen ja me löydämme levon.
Kun kuljemme yhdessä rukoillen maaliskuun ja huhtikuun, voimme etsiä enemmän aikaa Jeesuksen kanssa ja
huomata, miten hänen läheisyytensä parantaa ja antaa voimaa.
Hänessä sydämemme iloitsee,
Peggy Banks
Kansainvälisen työn johtaja - TWR/Toivoa naisille

Kuvat: TWR

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

