
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYYSKUU 2016  

Bulgaria, Kreikka, Kroatia ja Slovakia 
 
Bulgaria on Euroopan köyhimpiä 
maita. Kreikassa kadut täyttyvät 
asunnottomista. Bulgariassa ja 
Kreikassa kulttuuria hallitsee orto-
doksikirkko, Kroatiassa ja Slovaki-
assa katolinen kirkko. Uskonnolliset 
käytännöt ovat usein jyrkkiä ja ris-
tiriitaisiakin. Myös Kroatia ja Slova-
kia kamppailevat köyhyyttä, työt-
tömyyttä ja tyytymättömyyttä vas-
taan. 
 
Muuttoliike lisää erityisesti naisten 
taakkaa. Moni Bulgarian, Kroatian 
ja Slovakian tyttö lähtee työn pe-
rään tai kodin julmuuksia pakoon, 

mutta ajautuukin ihmiskaupan uhriksi kotimaassa tai Itävallassa, Saksassa, Ruotsissa tai Isossa-Britan-
niassa. Kreikassa seksityöhön joutuvat myös Dominikaanisesta tasavallasta, Kiinasta, Nigeriasta ja 
muualta Afrikasta kotoisin olevat naiset. Ja köyhistä köyhimmät romaninaiset ja -lapset ovat kaikkein 
haavoittuvimmat. 
 
Elävää sanaa ja uskoa janotaan ortodoksikirkon hallitsemassa Bulgariassa ja Kreikassa sekä katolisen 
kirkon hallitsemassa Kroatiassa ja Slovakiassa. Hanna-työ lisää naisten tietoa ja rukousta. Radio-ohjel-
mista naiset kuulevat, miten paljon Luoja heitä rakastaa ja arvostaa. Jumala toivoo naisille ja per-
heille arvostusta. Hän antaa Jeesuksessa Kristuksessa elämän tarkoituksen.  
 

 

Hanna-työn johtaja Peggy Banksin kirje  
”Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot! 
Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi 
Herran temppelin esipihoille. Minun sieluni ja ruu-
miini kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän Ju-
malan eteen.” Psalmi 84:1−2 
 
Parahin rukoilija, psalmi on kirjoitettu israelilaisten 
jokavuotisella toiviomatkalla Jerusalemin temppe-
liin ylistämään Jumalaa.  

 
Kuinka usein ja syvästi sinä kaipaat ja janoat Juma-
laa? Hiljattain kysyin itseltäni saman kysymyksen, 

kun olin sairas. Ikävöinkö minä Herran luo, kun mi-
nua särkee tai ahdistaa? Miten varmistan, että itse 
hakeudun päivittäin Jumalan kasvojen eteen? 
 
Kun rukoilemme Bulgarian, Kroatian, Kreikan ja Slo-
vakian naisille apua ja helpotusta, Herra kaipaa ja 
pyytää, että jätät kaikki sydämesi asiat Herralle ja 
kohotat riemuhuutosi. Anna siis Parantajan hoitaa 
kaikki tuskasi, kaikki sairautesi. 



  
 
 

 

Rukoilemme
SYYSKUU 2016  
 
1 Isä, täytä Hengelläsi naiset, 
jotka kokevat tyhjyyttä, vaikka 
noudattavat uskontonsa tapoja. 
Auta naisia vaihtamaan rituaalit 
elävään sanaasi. “Pitäkää va-
ranne, ettei kukaan houkuttele 
teitä harhaan tyhjillä ja pettä-
villä viisauden opeilla, jotka no-
jautuvat ihmisten perinnäisiin 
käsityksiin ja maailman alkuvoi-
miin eivätkä Kristukseen.” (Kol. 
2:8) 
 
2 Jumala, johdata niin meidät 
kuin Bulgarian, Kroatian, Krei-
kan ja Slovakian kristityt tutki-
maan sanaasi, elämään yh-
teydessäsi ja muuttumaan mie-
lesi mukaiseksi. “Jokainen, joka 
on Kristuksessa, on siis uusi luo-
mus. Vanha on kadonnut, uusi 
on tullut tilalle! 2. Kor. 5:17 
 
3 Herra, herkistä seurakuntien 
työntekijät havaitsemaan perhe-
väkivaltaa ja auttamaan. Anna 
hyväksikäytetyille ja uhreille 
luotettavia ystäviä ja koti.  
 
4 Isä, siunaa ja johdata Hanna-
tiimejä. He rohkaisevat ja opas-
tavat naisia, opettavat Raamat-
tuakin. Suo kovia kokeneiden äi-
tien kyetä opettamaan lapsil-
leen, että Sinä voit suoda iloa 
vaikeuksienkin keskellä.  
 
5 Jeesus, varjele naisia työtar-
jouksilta, jotka huijaavat heidät 
ihmiskauppaan. Ja heille, jotka 
ovat jo rikollisten kynsissä, avaa 
turvallinen pakotie.  
 
6 Isä, johdata järjestöjä, jotka 
auttavat pakenemaan orjuu-
desta, ylläpitävät turvapaikkoja, 
auttavat arjessa, neuvovat ja 
opettavat ihmiskaupan uhreja. 
Järjestöt auttavat myös viran-
omaisia rikollisten saattamiseksi 
syytteeseen ja rangaistukseen.  
 

7 Hanna-kalenterin on käy-
tössä 125 maassa 85 kielellä. 
Bulgariassa sen kääntävät ja 
jakavat Ross ja Grace. Isä, 
siunaa heitä ja kaikkia 
Hanna-työssä toimivia kaikki-
alla. Kiitos yhä uusista han-
noista, joita kutsut esirukoi-
lemaan.  
7.9. Akaan srk:n Lähetystu-
vassa, Keskusk. 39, Viiala, 
klo 11 Sansan ja Hanna-työn 
esittely, Hanna-lähettiläs 
Liisa Heinänen. 
 
8 Monet bulgarialaisperheet 
hajoavat. Lapset jäävät usein 
isovanhemmille tai muille, kun 
rahapula ja työttömyys ajavat 
vanhemmat ulkomaille. Herra, 
armahda! Lähetä työtä, auta 
perheitä, auta kansoja.  
8.9. Sääksmäen srk:n Kohtaamis-
paikassa, Seurahuoneenk. 4, Val-
keakoski, klo 18 Naisten ilta, 
Hanna-työn esittely, Liisa Heinä-
nen. 
 
9 Isä, avaa seurakuntien päättä-
jien silmät ihmiskaupan ja sek-
sityön vaaroille. Opeta heitä va-
roittamaan perheitä ja autta-
maan ihmiskaupan uhreja. Jou-
duta Bulgarian lainsäädäntöä, 
jotta ihmiskauppiaat saadaan 
vastuuseen. 
 
10 Jeesus, siunaa eron repimiä 
bulgarialaisperheitä. Auta yksin-
huoltajaäitejä, jotka ovat usein 
yksinäisiä ja lapsen kasvattami-
sen huolista uupuneita. Aviolii-
ton asettaja, johdata avolii-
toissa elävät nuoret avioon. Jo 
58 % vauvoista syntyy avioliiton 
ulkopuolella.  
*10.9. klo 13 Pirkanmaan hanno-
jen yhteinen iltapäivä Kirkkove-
räjän seurakuntatalossa, Koulu-
portinkuja 1, Pirkkala, Hanna-
työn Euroopan koordinaattori 
Eeva Vähäsarja tuo kansainväli-
siä uutisia. 

11 Jumala, kosketa tavallista 
bulgarialaisnaista, joilla on vai-
keaa. Osoita rakkautesi. Anna 
elämän tarkoitus.   
 
12 Pyhä Henki, tee työtä meissä 
kristityissä, jotta sanoin ja teoin 
kertoisimme Isän rakkaudesta ja 
Jeesuksen pelastustyöstä suku-
laisille ja muille lähimmäisille.  
 
13 Isä, anna yhä uusien naisten 
löytää radiosta kroatiankielinen 
Naiset toivon lähteellä -ohjelma. 
Vahvista kuuntelijoita. 
 
14 Jeesus, tue kaikin tavoin 
Kroatian Hanna-työn kantavia 
voimia, Lidijaa ja Davoria, joilla 
on kaksi poikaa, kokopäivätyöt 
ja vastuita seurakunnassaan. 
Avaa heille ovia Hanna-työn esit-
telyille. Synnytä rukousryhmiä. 
Lähetä vapaaehtoisia 
 
15 Isä, kiitos Kroatian hallituk-
sen toimista ihmiskauppaa vas-
taan! Se on kyennyt rankaise-
maan syyllisiä ja rahoittamaan 
runsaalla kädellä järjestöjä, 
jotka auttavat uhreja. Se on 
kouluttanut ja tiedottanut ih-
miskaupan vaaroista (lähde: 
USA:n ulkoministeriö).  
*15.9. Akaan alasalissa, Sontu-

lant. 1, Toijala, klo 13 Sansan 
ja Hanna-työn esittely, Liisa 
Heinänen. 
 

Kroatian Hanna-koordinaattori Lidija ja 

NTL-ohjelman avustaja Rujana. 



  
 
 

 

16 Jeesus, siunaa Kreikan naisia 
ja Hanna-työtä. Siunaa kääntäjä 
Natashaa (kuvassa). Kasvata esi-
rukoilijoiden joukkoa. Järjestä 
varat ja asiat niin, että kreikat-
taret saavat omakielisen NTL-
ohjelman.  
 
17 Jumala, katso Kreikan avio-
parien puoleen: vapauta uskot-
tomuuden ja väkivallan ikeestä. 
Rohkaise etenkin seurakunnan 
työntekijöitä auttamaan. Joh-
data etsimään sinun tahtoasi ja 
perheneuvontaa. Innosta luke-
maan ja seuraamaan Raamattua. 
 
18 Laupias Isä, varjele kreikka-
laisia masennukselta, joka val-
taa kristittyjäkin. Anna naisten 
löytää todellinen ilo ja rauha po-
jassasi Jeesuksessa. “Heittäkää 
kaikki murheenne hänen kannet-
tavakseen, sillä hän pitää teistä 
huolen.” (1. Piet. 5:7) 
 
19 Herra, armahda Kreikan kan-
saa pakolaisten tulvassa. Kreikka 
vastaanottaa heitä jopa 400 päi-
vässä. Vaikka pakolaisia tulee jo 
vähemmän, moni jää Kreikkaan 
naapurimaiden sulkiessa rajo-
jaan.  
*19.9. Urjalan seurakuntatalo, 
Urjalant. 8, klo 18 Hanna-työn 
esittely, Liisa Heinänen. 
 
20 Isä, johdata pakolaiset TWR:n 
ilmaisen Pakolaissilta-kännyk-
käsovelluksen pariin (Refugee 
Bridge – saatavana kännykkäkau-

pastasi, toim. huom.). Sovelluk-
sesta pakolaiset voivat omalla 
kielellään kuunnella heille rää-
tälöityjä paloja esim. ”Toivo 
Syyrialle” ja NTL-ohjelmista.  
 
21 Kristus, auta radio-ohjelmien 
valmistamisessa Eurooppaan tul-
leille pakolaisille; anna sisältö-
jen vastata tarpeita. Anna kuun-
telijoiden löytää vastauksia ky-
symyksiinsä, kun he kamppaile-
vat henkisiä vaurioiden, yksinäi-
syyden ja syrjäytymisen kes-
kellä. Anna pakolaisten kohdata 
rakkautesi ja toivosi.  
*21.9. Lammin Keitaalla, Lam-
minraitti 37, klo 10 Hanna-työn 
esittely, Liisa Heinänen. 
 
22 Herra, johdata pakolaisia, 
jotka ovat paenneet kotimaansa 
sotaa tai kauheuksia, mutta 
jotka kaipaavat takaisin. Moni 
on puilla paljailla – eiväthän he 
useinkaan voi tehdä työtä. Joh-
data pakolaistytöt avioliiton si-
jasta kouluun.  
 
23 Isä, varjele pakolaisnaisia hy-
väksikäytöltä ja raiskaukselta 
pakomatkalla, täyteen ahde-
tuissa telttakylissä ja majapai-
koissa kaukana suvun turvasta. 
Vessakäynnit voivat varsinkin 
yöllä olla kohtalokkaita, ellet 
sinä, Herra, turvaa.  
 
24 Hyvä paimen, johdata pako-
laisille luotettavia virkailijoita ja 
auttajia. Suojele epäluotetta-
vilta majoittajilta, jotka epä-
ävät pakolaisilta ruokaa, vaat-
teita, pesuaineita tai muuta so-
vittua. Avaa meidän suomalais-
ten sydämet oman paikkakun-
tamme pakolaisille. Opeta tart-
tumaan tilaisuuteen auttaa. 
 
25 Jeesus, varusta Hanna-työn 
johtaja Peggy Banks matkalle 
TWR-Aasian konferenssiin (jonne 
saapuu edustajia myös Suomen 
Hanna-työn tukemia NTL-ohjel-
mia radioivista järjestöistä.)  
 
26 Herra, johdata Beata Bogaro-
vaa, joka uskollisesti lähettää 

englanninkielistä Hanna-rukous-
kalenteria esirukoilijoille Euroo-
passa. Avaa Slovakian naisille tie 
maailmanlaajaan Hanna-työhön. 
 
27 Slovakian romaneja näivettä-
vät köyhyys, alkoholismi, väki-
valta ja surkeat pahvi- tai hök-
keliasunnot, joista puuttuu vesi 
ja viemäri. Tuhannet ovat paen-
neet Britanniaan ja muihin vas-
tahakoisiin maihin. Isä, siunaa 
heitä, johdata ja varjele, kun he 
yrittävät oppia siellä kielen ja 
kulttuurin.  
 
28 Elävä Jumala, kiitos ihme-
teoistasi Slovakian romanikristit-
tyjen elämässä ja yhteisössä. 
Ylistämme sinua ystävistä, jotka 
jakavat Raamattuja ja muita kir-
joja.  
 
29 Pyhä Jumala, tue avioliittoja 
ja perheitä. Maailman 197:stä it-
senäisestä valtiosta 21:ssa on 
laillista solmia samaa sukupuolta 
olevien avioliitto. Myös Slovaki-
assa on alettu kyseenalaistaa 
perinteistä, yhden miehen ja 
naisen välistä avioliittoa. 
 
30 Kreikan talouskriisin alettua 
v. 2009 abortit ovat siellä lisään-
tyneet peräti 50 %, keskenmenot 
100 % ja synnytykset laskeneet 
30 %. Lähde: http://www.ekathime-

rini.com/203320/article/ekathime-
rini/community/abortions-up-50-percent-
in-greece-since-start-of-the-crisis  
Moni ei yksinkertaisesti tiedä, 
että abortoitava sikiö on jo pieni 
ihminen. Luoja, pelasta äidit ja 
sikiöt abortilta lisäämällä tietoa 
sikiön kehityksestä. Lisää neuvo-
loita. Kiitos, että aborttien 
määrä on pienentynyt (tilastot 

William Robert Johnston): V. 1980 
abortteja Bulgariassa 156 056, 
2014 ”vain” 28 145; 1981 Kroati-
assa 51 975, 2014 ”vain” 3 020 
ja 1998 Slovakiassa 51 000, 2014 
”vain” 10 582. 
* 30.9. Ähtärin srk-keskuksessa 
klo 18 naistenilta Kätketyt aar-
teet, Mervi Viuhko, Eeva Vähä-
sarja. Järj. Ähtärin hannat, 
Sansa ja SRO. 
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Palautetta hannoilta 

 

Intia, odijankielinen Naiset toivon lähteellä, nainen  
Mieheni on juoppo eikä huolehdi perheestään. Kolme lastamme ovat kokonaan vastuullani. Mies tu-
lee kotiin myöhään ruokaa vaatien. Jos sanon, ettei sitä ole, hän purkaa kiukkunsa minuun ja lyö. 
En kestänyt enää. Harkitsin itsemurhaa. Juuri silloin kuulin Naiset toivon lähteellä -ohjelmasta. 
Mikä rohkaisu! Jonkin aikaa kuunneltuani päätin, että tulee mitä tulee, pysyn mieheni rinnalla. Jat-
kan rohkeasti tässä surkeassa tilanteessa. Rukoilisitteko puolestani ja mieheni muuttumisen puo-
lesta. (nainen) 
 
Intia, tamilinkielinen Naiset toivon lähteellä, mies  
Pidin todella ohjelmajaksosta, jonka aiheena oli lasten pitäminen aisoissa. Siinä selitettiin hyvin, 
miten kasville on tärkeää maaperä, vesi ja auringonvalo. Ja miten lastenkasvatuksessa tarvitaan 
vastaavia asioita. Samoin Hannan ja hänen poikansa Samuelin välisestä kiintymyksestä puhuttiin 
erinomaisesti. Samuelin kohdalla mieleen jäi, miten mekin voimme opettaa lapset kuuntelemaan 
Jumalaa.  
 
Intia, tamilinkielinen Naiset toivon lähteellä, nainen  
Sain hyvää tietoa ohjelmasta, jossa puhuttiin vehnästä, sen vitamiineista ja niiden eduista. Keliakia 
selitettiin selkeästi ja sen kanssa pärjäämisestä kerrottiin hyvin. Seuraava ohjelma käsitteli sitä, 
miten heprealaiset lähtivät Egyptistä ja napisivat Moosesta vastaan. Mooses opasti heitä siinäkin ti-
lanteessa elämään ilman syntiä ja luottamaan Herraan. Koin, että minunkin pitää karttaa syntiä ja 

ripustautua Jeesukseen. (nainen) 

Anne Isokuortti kiittää  
Aika on etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata 
pois. Saarn. 3:6 
Minulle koittaa 2.9. hetki sanoa teille hannoille näkemiin. Vaih-
dan työtä, mutta en Jumalaa, Hänen tietään enkä maailman nai-
sia, jotka ovat sydämelläni. Aivan varmasti myös toinen toi-
semme siunaaminen jatkuu.  
 
Elämäni parhaimpia opetuksia on ollut kaikki se, mitä Hanna-työ 
on opettanut kuudessa vuodessa. Hanna-työ antoi näkökulmia, 
valtavasti tietoa naisten oloista maailmassa ja ystäviä. Ylimaalli-
nen kiitos teille ja Jumalalle, Hanna-työnkin Paimenelle.  
 
kalenterikuvat: Project Hannah ja Tiina Virtanen 

 

TUE NAISET TOIVON LÄHTEELLÄ -OHJELMIA: 

LAHJOITUSTILI FI37 5062 0320 0320 18 
 
VIITTEET 
7777 10021 Hanna-työn 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 15042 Turkki, turkki 
 
Kuukausilahjoitus on varma ja vaivaton!  
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 5341, 

pirjo.hyovalti@sansa.fi. 

Project Hannah -rukousliike lievittää naisen hä-
tää 125 maassa. Suomessa Hanna-työtä  
toteuttaa Medialähetys Sanansaattajat ry:n 
(Sansa) verkosto.  
Hanna-työstä vastaavat verkostotoiminnan joh-
taja Mervi Viuhko ja Hanna-työryhmä: 
Satu Hauta-aho, Hanna-työn ohjaaja 
Eeva Vähäsarja, Hanna-työn Euroopan-koordi-
naattori, Liisa Heinänen, Hanna-lähettiläs 
  
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 projecthannah.org, fa-
cebook.com/Sanansaattajat ja  

twitter.com/Sanansaattajat  

mailto:hannat@sansa.fi

