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Vaikuttajanaiset kodeissa ja työpaikoilla 
 

Monista esteistä huolimatta ja tunnustuksen saamisesta tai 
sen puuttumisesta riippumatta naiset löytävät yleensä ta-
poja kohentaa perheidensä, ystäviensä ja yhteisöjensä elä-
mää. Vaikka naisia ei useinkaan ole mainittu historiallisissa 
asiakirjoissa, heillä on silti ollut merkittävä rooli koulutuk-
sen, lääketieteen, politiikan, kristillisen työn, tieteen ja 
monien muiden alojen kehittymisessä. Jumala on antanut 
naisille kyvyt löytää tapoja eheyttää rikkinäistä maailmaa – 
kuolevien lohduttamisesta valtioiden johtamiseen.  

Tohtori Catherine Hamlin on loistava esimerkki. Catherine 
ja hänen aviomiehensä olivat synnytyslääkäreitä ja gyne-
kologeja, jotka muuttivat Australiasta Etiopiaan perustaakseen kätilökoulun Addis Abebaan 1950-luvun 
lopulla. He kehittivät avannevaurioiden sulkemiseen käytettävän leikkausmenetelmän, ja perustivat 
Addis Abebaan avannesairaalan, joka oli tuolloin ainoa avanteiden hoitamiseen erikoistunut sairaala. 
Monet naiset kärsivät avanteista synnytyksen aikana. 

Catherine jatkoi vastaanottoaan vielä miehensä kuoltua vuonna 1993. Hänen työnsä on muuttanut yli 
50 000 naisen ja perheen elämän. Catherinen työn perintönä on yli 550 koulutettua ammattilaista, 
kuntoutuskeskus, Hamlinin kätilökoulu ja 34 terveyskeskusta maaseudulla. Catherine on nyt 92-vuo-
tias. 

Esimerkiksi Catherine Hamlinin kaltaisten naisten tekemä työ ja sen perintö muistuttavat meitä usko-
mattomista tavoista, joilla Jumala voi käyttää naisia. Kansainvälisen naistenpäivän (8.3.) kunniaksi 
voimme koko kuukauden rukoilla lukemattomien naisten puolesta, jotka edelleen rohkeasti muuttavat 
historiaa ja parantavat monien elämää. Pyydäthän rukouksessa, että perheenjäsenet ja johtavassa 
asemassa olevat rohkaisisivat yhä useampia tyttöjä ja naisia käyttämään rohkeasti Jumalan heille an-
tamia lahjoja, älyä ja innokkuutta.  

 

Eevan nurkka 
Kristillisen järjestön työntekijä näki Amsterdamin 
punaisten lyhtyjen alueella näyteikkunoissa nuoria 
unkarilaisia naisia myymässä itseään.  Hän koputti 
ikkunaan jutellakseen heidän kanssaan. He osasivat 
viestittää sanan: “Help”, apua. Selvisi, että seuraa-
vana päivänä tytöt oli tarkoitus myydä, toinen Sak-
saan ja toinen toisaalle Hollannissa.  Kummankin ty-
tön hinta oli 12 000 euroa.  Työntekijä vei tytöt tur-
vataloon ja poliisi otti myyjät kiinni.   
Tämä on järkyttävä mutta todellinen tarina nyky-
päivän orjuudesta Euroopassa. Kaiken pahan kes-
kellä on toivoa. Jumala on kutsunut yhä enemmän 
ihmisiä työhönsä auttamaan ihmiskaupan ja seksu-
aalisen hyväksikäytön uhreja pimeydestä valoon. 

Tarvitaan turvataloja, terapiaa, koulutusta, työ-
paikkoja ja paljon muuta, jotta menneisyyden haa-
vat voivat parantua.  Hanna-työn tuottama Kätketyt 
aarteet on kymmenosainen kuuntelulaitteille ladat-
tava kuunnelmasarja. Sen todellisuuteen pohjau-
tuva sisältö käsittelee niitä asioita, joita naiset jou-
tuvat kokemaan ja kertoo mahdollisuudesta uuteen 
elämään. Käsikirjoitusta käännetään parhaillaan un-
kariksi.   
Voit tukea Kätketyt aarteet -ohjelmasarjan tuotta-
mista rukouksin ja myös taloudellisesti. Viitenume-
ron löydät tämän rukouskalenterin takasivulta.   

Eeva Vähäsarja, Hanna-työn Euroopan-koordinaattori, 
TWR, Itävalta 

Maralina Alfonso, TWR-Paraguayn johtaja (vas.) 

ja Susie Pek, Brasilian Hanna-työn koordinaattori 
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1 Isä, johdata maailman, seura-
kuntien ja yhteisöjen johtajat 
tukemaan tyttöjä ja naisia, jotta 
he voivat käyttää lahjojaan ja 
uskaltavat ryhtyä taiteilijoiksi, 
urheilijoiksi, yritysjohtajiksi, 
lääkäreiksi, äideiksi, muusi-
koiksi, sairaanhoitajiksi, poliiti-
koiksi, opettajiksi ja vaimoiksi. 
Näin he voivat kohentaa muiden 
elämää ja tuoda Sinulle kunniaa 
kaikissa tekemisissään.  

2 Jumala, suojele, opasta ja siu-
naa satoja Trans World Radion 
Naiset toivon lähteellä (NTL) -
työn tekijöitä ja vapaaehtoisia 
kautta maailman. Auta haas-
teissa, joita he kohtaavat etsies-
sään ja auttaessaan naisia, joilla 
ei ole ystävää eikä tietoa Sinun 
rakkaudestasi.  
* Hämeenlinna/Tuulos, srk-kes-
kus klo 13, Äiti Teresa -piirissä 
Liisa Heinänen. 

3 Isä, pyydämme kestävyyttä tu-
hansille naisille sadoissa TWR:n 
NTL-rukousryhmissä Aasiassa, 
Afrikassa, Amerikoissa ja Euroo-
passa. He ovat vastanneet kut-
suusi yhtyä yhteiseen rukouk-
seen. Rukouskirjeitä käännetään 
yli 85 kielelle. Johdata kirjeiden 
kääntäjiä ja jakelijoita, joiden 
työn välityksellä naiset yli 125 
maassa voivat rukoilla Sinun 
kunniaksesi.  

4 Herra, johdata 70:llä kielellä 
tehtävien NTL-ohjelmien käsikir-
joitusten kääntämisen sekä oh-
jelmien lähettämisen ja tuotta-
misen parissa työskenteleviä nai-
sia. Anna ohjelmien edelleenkin 
rohkaista toivottomia, vahvistaa 
heikoksi itsensä tuntevia, nostaa 
kaatuneita, haastaa terveitä 
auttamaan apua tarvitsevia, in-
nostaa kaikkia kuuntelijoita elä-
mään Sinun lähelläsi ja muistut-
taa eristyksissä eläviä uskovia, 
että he eivät ole yksin.  

5 Isä, auta ulkomaille, syrjäisiin 
kyliin, väenpaljouden keskelle 

kaupunkeihin ja ahtaisiin slum-
meihin muuttaneita naisia pe-
rustamaan klinikoita, kouluja, 
seurakuntia, turvakoteja ja 
muita laitoksia. Niissä voidaan 
vastata monien tarpeisiin.  

6 Jeesus, siunaa erilaisissa viras-
toissa ja yhteisöjen johtajina 
työskenteleviä naisia. Anna hei-
dän voida puolustaa naisia ja 
lapsia, tukea vaikeuksiin joutu-
neita sekä rohkaista virkavaltaa 
pidättämään hyväksikäyttäjiä ja 
asettamaan heidät syytteeseen.  

7 Isä, johdata naisia järjes-
töissä, joissa tehdään rohkeasti 
työtä kansainvälisten ja paikal-
listen johtajien kanssa tavoit-
teena tuoda toivoa ja parempi 
tulevaisuus orjuuden, seksuaali-
sen hyväksikäytön ja muun väki-
valtaisen sorron uhreille.  
* Hämeenkyrö, Isopappila, klo 
18 naistenkahvila, Liisa Heinä-
nen 

8 Kansainvälisissä naistenpäivän 
tapahtumissa kautta maailman 
juhlitaan naisten mahtavia kult-
tuurisia, taloudellisia, poliittisia, 
uskonnollisia ja yhteiskunnallisia 
saavutuksia läpi historian. 
Herra, herätä moniin ihmisiin 
rohkeus auttaa naisia ja tyttöjä, 
jotka haluavat saada aikaan 
myönteistä muutosta kodeissaan 
ja yhteisöissään.  
* Akaa, Sotkian Galleria-kirkko, 
klo 18, Liisa Heinänen 
* Uusikaupunki, srk-keskus, klo 
18, Katja Pihlajamäki 

9 Isä, johdata kätilöille riittävä 
koulutus auttaa synnyttäjiä. Siu-
naa kristittyjä naisia, jotka tu-
kevat taloudellisesti avanteista, 
kohdunlaskeumasta ja ympäri-
leikkauksen seurauksista kärsiviä 
naisia, jotta he saavat tarvitse-
mansa leikkaushoidot. 

10 Monista sairaaloista ja klini-
koista puuttuu välttämättömiä 
tarvikkeita ja riittävä henkilö-
kunta sairaiden ja avuttomien 
suunnattoman hädän kohtaami-

seen. Jeesus, lähetä apusi kristi-
tyille naisille, jotka työskentele-
vät näissä laitoksissa. 

11 Isä, johdata liike-elämässä 
työskenteleviä alipalkattuja nai-
sia, jotka kokevat häirintää ja 
kiusaamista tai joita kohdellaan 
epäkunnioittavasti. Herätä sekä 
nais- että miespuoliset esimie-
het, johtajat ja yritysten omis-
tajat osoittamaan kunnioitusta 
naistyöntekijöilleen.  

12 Herra, muistuta opettajia, 
professoreita ja opetusalan joh-
tajia kunnioittamaan naisopiske-
lijoita. Rohkaise osoittamaan 
heille luottamusta, jota he tar-
vitsevat tehtäviensä suorittami-
sessa.  

13 Isä, johdata miesvaltaisissa ja 
usein miehille kuuluviksi mielle-
tyissä töissä työskenteleviä nai-
sia. Siunaa insinööri-, matemaa-
tikko- ja tieteentekijänaisia ja 
muissa vastaavissa ammateissa 
työskenteleviä. Anna heille us-
kallusta käyttää antamaasi älyk-
kyyttä.  

14 Kristus, anna tyttöjen löytää 
roolimalleja kristityistä taiteili-
joista, tanssijoista, muusikoista 
ja viihdyttäjistä, joilla on korkea 
moraali ja Sinut elämän keski-
pisteenä. Johdata roolimallit 
rohkaisemaan tyttöjä itsensä  
kunnioittamiseen pukeutumi-
sessa, käyttäytymisessä ja mui-
den kohtelemisessa.  

Sillä minä tunnen 
ajatukseni, joita 
minulla on teitä 
kohtaan, sanoo 
Herra. Ne ovat 
rauhan eivätkä  

tuhon ajatuksia – 
minä annan teille 
tulevaisuuden ja 
toivon. Jer. 29:11 
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* 14.3. Vammalan srk-talo, klo 
9.30 perhekerho, Liisa Heinänen 

15 Isä, kosketa rakkaudellasi 
naisia, jotka surevat vanhem-
pien, aviomiehen, lapsen tai 
muun perheenjäsenen menettä-
mistä. Lähetä heille tieto rau-
hasta, jonka vain Sinä voit an-
taa. Auta heitä selviämään jo-
kaisesta päivästä ja näkemään, 
että edessä on valoa ja että Si-
nulla on suunnitelma myös tule-
ville päiville.  

16 Herra, johdata isät, aviomie-
het, veljet ja kaikki muutkin oi-
valtamaan tämä: jos naiset ja 
tytöt eivät saa hyödyntää kaik-
kea osaamistaan ja Jumalan 
heille antamia lahjoja, niin 
kaikki menettävät eivätkä yhtei-
söt kukoista. 

17 Isä, johdata naisia ja tyttöjä, 
joilla ei ole ollut mahdollisuutta 
oppia luku- ja kirjoitustaitoa. 
Monilla kuulemisen kautta oppi-
villa on valtava muistikapasi-
teetti ja epätavallisia kykyjä, 
joista on hyötyä muille. Auta 
heitä tietämään rakkaudestasi, 
antamastasi elämän tarkoituk-
sesta ja halustasi käyttää heidän 
lahjojaan ja innokkuuttaan kun-
niaksesi.  

18 Jumala, varjele naisia, jotka 
auttavat perheväkivallan uhreja. 
Johdata viranomaiset pidättä-
mään ja rankaisemaan pahoinpi-
telijöitä, jotka yrittävät uhkai-
lun ja vallankäytön tai fyysisen 
ja seksuaalisen väkivallan avulla 
saada naiset elämään pelon val-
lassa ja nöyryytettyinä. 

19 Herra, tue naisia, jotka anta-
vat orvoille vaatteita, tervey-
denhoitoa ja rahaa koulumaksui-
hin tai ylläpitävät turvallisia or-
pokoteja. Johdata tyttöjä, jotka 
auttavat isoäitejään huolehti-
maan nuoremmista sukulaisista 
tai yrittävät itse kantaa huolta-
jan roolin.  

20 Jeesus, auta leskiä ja hylät-
tyjä vaimoja, jotka ponnistele-
vat perheensä elättämiseksi. 

“Puolustakaa orpoja ja onnetto-
mia, huolehtikaa köyhistä ja 
kurjista. Pelastakaa heikot ja 
vähäväkiset, vapauttakaa heidät 
sortajien käsistä.” (Psalmi 82:3-4) 

21 Monissa maissa TWR:n Naiset 
toivon lähteellä -tiimit vieraile-
vat naisvankien luona ja opetta-
vat heitä. Siunaa näitä tiimejä 
Albaniassa, Angolassa, Brasili-
assa, Etelä-Afrikassa, Etiopiassa, 
Ghanassa, Indonesiassa, Kam-
bodžassa, Keniassa, Kongossa, 
Liberiassa, Nepalissa, Norsunluu-
rannikolla, Paraguayssa, Portu-
galissa, Tansaniassa, Thaimaassa 
ja muissa maissa.  

22 Joissakin kulttuureissa nais-
ten mielipiteillä ei ole arvoa, 
vaan miehet tekevät kaikki nais-
ten jokapäiväiseen elämään vai-
kuttavat päätökset. Herra, he-
rätä yhä useampi nainen ja tyttö 
terveen elämän puolustajaksi ja 
ottamaan askeleita tilanteensa 
parantamiseksi.  

 

23 Isä, vahvista naisia, jotka 
ponnistelevat kovasti hankkiak-
seen puhdasta vettä ja ehkäis-
täkseen siten tauteja ja kuole-
maa perheissä ja yhteisöissä. 
Naisten ponnistelut edistävät Si-
nun tahtomaasi tervettä elämää. 

24 Jumala, lähetä viisautesi ja 
suojeluksesi naisille, jotka roh-
keasti vierailevat pakolaislei-
reillä kertomassa Jeesuksesta ja 
innostamassa TWR:n radio-ohjel-
mien kuuntelemiseen.  

25 Rukoilemme, että naiset ja 
tytöt oppisivat ymmärtämään 
Kristuksen heille antaman iden-
titeetin, ja arvonsa perheissä, 
seurakunnissa ja yhteisöissä.  

26 Monet naiset ja tytöt ovat ir-
rottautuneet noituuden, esi-
isien palvonnan ja muun valheel-
lisen uskonnollisuuden kahleista 
ja seuraavat nyt Jeesusta. Monet 
on heidän perheensä hylännyt, 
ja usein he ovat hengenvaa-
rassa. Pyhä Henki, anna heidän 
kokea voimasi, kun he tekevät 
isoja uhrauksia Jumalalle ja Va-
pahtajalle, jota nyt rakastavat 
ja palvelevat.  
* Puumala, srk-talo, klo 10 mes-
sun jälkeen Hannojen 2-v. juhla, 
vierailija? 

27 Jumala, ole lähellä naisia, 
jotka kokevat torjuntaa seura-
kunnassa, koska naisten työsken-
telyä sen tehtävissä rajoitetaan. 
Anna heidän pysyä uskollisina 
saamalleen kutsumukselle, 
vaikka eivät saakaan samoja vir-
kanimikkeitä tai julkista tunnus-
tusta työlleen kuin miehet.  

28 Herra, siunaa kristittyjä nai-
sia, jotka osoittavat muille vie-
raanvaraisuutta ja avaavat ko-
tinsa heille odottamatta vasta-
palvelusta. Täytä heidän ja hei-
dän perheidensä tarpeet.  

29 Isä, johdata kaikkia, jotka 
näkevät vaivaa pelastaakseen 
prostituoituina työskenteleviä 
lapsia. Anna lapsille turvallinen 
paikka, jossa elää, toipua ja op-
pia Sinusta. “Avaa sinä suusi hil-
jaisten puolesta, hanki oikeutta 
syrjityille. Avaa suusi ja anna oi-
kea tuomio, aja kurjan ja köy-
hän asiaa.” (Snl. 31:8-9) 

30 Perheenjäsenet, poikaystä-
vät, viranomaiset ja muut ihmi-
set painostavat monia naisia te-
kemään abortin, koska sikiötä ei 
pidetä ihmisenä, vaan pelkkänä 
kudosmassana. Isä, johdata nai-
sia, jotka ovat ystävinä ja autta-
jina aborttia harkitseville nai-
sille.  

31 Jumala, anna naisten kokea 
todellista iloa, jota saa, kun 
ylistää Sinua tuskan ja epätoi-
vonkin keskellä. Siunaa ahdistu-
neita ja masentuneita naisia, 
jotka eivät itse jaksa rukoilla.   



  
 
 

 

Peggy Banksin kirje 
 

Rakkaat ystävät, 

Tässä kuussa vietämme kaikkien maailman naisten kanssa kansainvälistä naisten päivää, 
jonka teema vuonna 2017 on ”Uskalla tehdä muutoksia” (Be Bold for Change).  

Aloin pohdiskella, ketkä Raamatun naisista suhtautuivat muutoksiin rohkeasti, ja palve-
livat Jumalaa ja Hänen kansaansa lahjoillaan ja teoillaan. Mieleeni tuli Tuomarien kir-
jasta (4:1-24) Debora, naisprofeetta ja tuomari. Hän on ainoa naispuolinen tuomari, 
joka mainitaan Raamatussa. Hän kertoi Barakille, että Israelin Jumala käski tämän joh-
taa hyökkäystä kuninkaan joukkoja vastaan. Barak epäröi totella Jumalaa, mutta Debora muistutti häntä 
rohkeasti Jumalan lupauksesta. Debora oli nainen, joka uskalsi saada aikaan muutosta. 

Mikä saisi meidät olemaan rohkeita muutoksen aikaansaajia? Suostummeko toimimaan äänenä niiden 
naisten puolesta, joiden ääntä kukaan ei kuule? Suostummeko taistelemaan muutoksen puolesta naisten 
kohdalla, joita pahoinpidellään ja jotka hylätään jossain tänäänkin? Haluammeko rukoillen etsiä Juma-
lan kasvoja saadaksemme viisautta ja voimia, ja puolustaaksemme heitä, jotka vaiennetaan ja joita käy-
tetään hyväksi? 

Jokainen nainen on luotu Jumalan kuvaksi. Rukoillaan yhdessä rohkeutta muutokseen ollaksemme naisia, 
jotka voimme sanoa, että uskomme Jumalaan ja tiedämme Hänen olevan ihmeitä tekevä Jumala. Ol-
kaamme naisia, jotka uskovat, että Jumala näkee mitä tapahtuu syrjityille siskoillemme. Naisia, jotka 
annamme aikaamme, kykyjämme tai varojamme, jotta erilaiset yhteisöt, kylät, kaupungit ja maat saisi-
vat kokea muutoksen Jeesuksessa. 

Yhdytään rukoukseen maailman eri puolilla olevien naisten kanssa pyytämään rohkeutta muutokseen. 
Missä sinä tarvitset lisää rohkeutta? Kenelle Jumala kehottaa sinua puhumaan, jotta hän muistaisi, mitä 
Jumala on hänelle luvannut? 

Te olette Hänen tyttäriään, jotka on kutsuttu rukoilemaan ja rohkaisemaan kaikkialla maailmassa olevia 
naisia muutokseen. Julistetaan yhdessä täydestä sydämestä ja kaikella rohkeudella evankeliumia toi-
voen, että mahdollisimman moni saisi sydämessään kokea yhteyden Jumalaan Hänen poikansa Jeesuksen 
Kristuksen kautta. 

Hänessä sydämemme iloitsee, 
Peggy Banks  
johtaja, TWR Toivoa naisille /Hanna-työ  
 
Kalenterin kuvat: s. 1 ja 4 TWR, s. 3 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, tamili 
2222 11046 Intia, gujarati 
2222 11114 Intia, odija (orija) 
2222 12207 Kambodža, khmer 
2222 17105 Keski-Aasia, kazakki 
2222 15042 Turkki, turkki 
2222 35103 Kätketyt aarteet -hanke 
 

Kuukausilahjoitus on varma ja vaivaton!  
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 5341,  
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 medialähe-
tystyöhön. ks. lisää sansa.fi 

TWR Women of Hope/Project Hannah -rukous-
liike lievittää naisen hätää 125 maassa.  
Suomessa Hanna-työtä toteuttaa Medialähetys 
Sanansaattajat ry:n (Sansa) verkosto.  
 

Hanna-työstä vastaavat verkostotoiminnan  
johtaja Mervi Viuhko ja Hanna-työryhmä: 
Satu Hauta-aho, Hanna-työn ohjaaja,  
Liisa Heinänen, vapaaehtoinen 
Kati Lücke, vapaaehtoinen 
 

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,  
facebook.com/Sanansaattajat ja  

twitter.com/Sanansaattajat  
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