
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI HELMIKUU 2019   

RUKOILEMME AVIOLIITTOJEN PUOLESTA 
 

Maailman avioliittosuuntaukset ovat hyvin monimutkaiset. Monissa maissa aikuiset päättävät olla menemättä 
naimisiin. Avoliitot yleistyvät, moniavioisuutta harjoitetaan edelleen, hylkääminen ja ero ovat monelle helppo 
valinta. Surullista kyllä, joissakin kulttuureissa vanhemmat voivat edelleen pakottaa tytöt naimisiin. Voidaan 
myös sallia vanhemman miehen erota helposti oikeuksia vailla olevasta nuoresta morsiamestaan. 

Jumalan näkemys avioliitosta ei ole kuitenkaan muuttunut luomisen jälkeen. “Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä 
ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi.” (1 Moos. 2:24) Kun synti on tuhonnut avioliiton 
puhtauden, Jumala jatkaa työtään meissä ja meidän kauttamme auttaakseen rakentamaan häntä kunnioittavia 
avioliittoja. Seksuaalisen moraalittomuuden, pornografian, ahneuden, liiallisen alkoholinkäytön, itsekkyyden, 
hylkäämisen, fyysisen ja sanallisen hyväksikäytön ja muiden haitallisten toimintatapojen tuhoavuus luo monia 
esteitä vahvalle ja terveelle avioliitolle.   

Avioliittoon, kuten mihin tahansa kahden ihmisen 
väliseen suhteeseen, kuuluvat päätöksen tekeminen 
ja sitoutuminen. On valtava ponnistus kehittää 
sellainen aviosuhde, jossa kaksi yksilöä voi kasvaa 
yksilöinä ja samalla lähentyä toisiaan elämän ilojen ja 
vaikeuksien kautta. Kummankin puolison tulee olla 
tietoinen omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan, 
sekä ottaa vastuu omista asenteistaan ja teoistaan. 
Emme voi muuttaa muita ihmisiä. Voimme muuttaa 
vain itseämme.  

Avioliitto ja elämänkumppanin valinta on eräs elämän 
tärkeimmistä päätöksistä. Sama maailmankatsomus 
(kulttuuri, uskonto jne.) helpottaa huomattavasti 
kahden elämän yhdentymisprosessia. On myös tärkeää 
olla samalla kannalla omaisuuteen, talouteen, lapsiin, koulutukseen ja sukulaissuhteisiin liittyvistä asioista. 

Vahva sitoutuminen Jumalaan ja Pyhän Hengen työn ymmärtäminen elämässä voivat auttaa lujittamaan 
aviosuhdetta Jumalaa kunnioittavaksi.

 

Eevan nurkka 
Wienin kansainvälisen seurakunnan naisten raamattupiirin 
aiheena oli kiitollisuus. Vetäjämme Tertia oli etsinyt 
tutkimuksia siitä, mitä kiitollinen mieli saa aikaan: unen 
laatu paranee, stressitaso lievittyy ja ihminen tuntee itsensä 
energisemmäksi. Kaikki aiheesta tehdyt tutkimukset 
osoittavat, että kiitollisuus vaikuttaa positiivisesti 
mieleemme, sieluumme ja ruumiiseemme. 

Yhdessä tutkimme, mitä Raamattu puhuu kiitollisuudesta. 
Luimme Paavalin sanat: ”Iloitkaa aina. Rukoilkaa 
lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta.” (1 Tess. 5:16 – 18). 
Luimme myös kiitospsalmin 100.  Kiitollisuus voi olla 
elämänasenne ja tällä asenteella voimme muuttaa 
ympäröivää ilmapiiriä. Keskustelimme siitä, miten paljon 
meillä on syytä kiitokseen. Päätimme, että jokainen meistä 
kirjoittaa kuukauden ajan joka päivä kolme kiitosaihetta, 
joista ainakin yhden aiheen tulee olla uusi. Suosittelen tätä 
harjoitusta jokaiselle! 

Kirjoittaessani tätä mietin sellaista lukijaa, jolla on 
elämässään suuria vaikeuksia, kuten vakava sairaus, 
taloudellisia huolia tai vaikea perhetilanne. Jumalan ja 
ihmisten edessä saamme olla rehellisiä. Saamme surra, 
valittaa ja huutaa Jumalan puoleen epätoivossamme. 
Lupauksensa mukaan hän kuulee ja auttaa.   

Olimme Bratislavassa TWR:n joulujuhlassa. Työtoverimme 
Frank pyysi jokaista kertomaan yhden kiitosaiheen kuluneen 
vuoden varrelta. Mukana oli myös syöpää sairastava 
työtoveri.  Hän oli halunnut tulla mukaan vaikka kärsi kovista 
kivuista ja seurasi juhlaa sohvalla maaten.  Kuitenkin hän oli 
ensimmäinen, joka halusi kertoa oman kiitosaiheensa. Hanna 
Ekolan sanoin: ”Kun rakkaus virtaa läpi kyynellaaksojen, se 
kutoo murheista kultaa ja luo kiitoksen.” 

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



 

Rukoilemme avioliittojen puolesta
HELMIKUU 2019 
 
1. Jumala, lähetä viisautesi 73:lle 
Toivoa naisille -tuotantotiimille 
niiden opettaessa Sinun 
periaatteitasi avioliitoista ja 
perhesuhteista. 
 
2. Herra, tue aviopareja 
kehittämään hyvät viestintä- ja 
tunteidensäätelytaidot, sekä 
auttamaan toisiaan 
turhautumisten ja ongelmien 
käsittelyssä.  

 
3. Isä, lohduta pareja, joilla on 
syvä murhe kokemistaan 
keskenmenoista tai lasten 
kuolemista. Tue, jotta kriisi ei 
johtaisi eroon.  
VANTAA/Hakunila: Kirkko, 
Hakunilantie 48, klo 17 
Kohtaamispaikka-ilta, 
Medialähetys Sanansaattajat ja 
Toivoa naisille -työ, Merja 
Kauppinen. 
 
4. Jeesus, muistuta vanhempia 
opettamaan lapsilleen, että 
puolison valinta on erityisen 
tärkeä päätös, koska se auttaa 
suuntaamaan sekä avioparin että 
perheen lasten elämää. 
Vanhemmat voivat neuvoa, miten 
tavoitteiden asettaminen auttaa 
päätöksenteossa.  
 
5. Herra, rohkaise vanhempia ja 
kouluttajia opettamaan nuorille, 
että seksistä pidättäytyminen 
ennen avioliittoa mahdollistaa 

terveemmän elämän ja 
ihmissuhteet.  
 
6. Jumala, lujita ja varusta 
viisaudella kristityt sinkkunaiset, 
jotta he kestävät 
naimattomuuden esteet ja 
vaikeudet ja kukoistavat Sinun 
tielläsi. (1 Kor. 7:38) 
 
7. Isä, kanna kämmenelläsi naisia, 
jotka sallivat aviomiehen 
hyväksikäyttää heitä sanoin tai 
fyysisesti, koska he eivät arvosta 
itseään, eivätkä koe olevansa 
rakastamisen arvoisia.  
 
8. Jeesus, varusta leskiä, 
hylättyjä vaimoja ja 
yksinhuoltajaäitejä lasten 
elättämiseksi. Johdata yhteisöt 
ponnistelemaan kovemmin näiden 
naisten suojelemiseksi.  
 
9. Herra, muistuta kristittyjä 
vanhempia kunnioittamaan 
aikuisten lastensa aviopuolisoita 
sekä puhumaan heistä hyvää, ja 
siten kunnioittamaan avioliittoa.  
 
10. Jeesus, puhuttele nuoria 
tyttöjä, jotka harkitsevat muuttoa 
yhteen poikaystävän kanssa. 
Rohkaise heitä kunnioittamaan 
itseään ja odottamaan miestä, 
joka sitoutuu rakastamaan heitä 
myötä - ja vastoinkäymisissä.  
 
11. Isä, johda monien maiden 
lakeja hyväksyttäviksi ja 
vahvistettaviksi, jotta 
vanhemmat eivät voisi naittaa 
nuoria tyttäriään jopa 10-30 
vuotta vanhemmille miehille. 
 
12. Pyhä Henki, vahvista ei-
kristityn aviomiehen kanssa 
elävien kristittyjen naisten usko 
järkkymättömäksi. Vakuuta nämä 
miehet ottamaan vastaan 
Pelastuksen Lahja.  
 
13. Herra, vaikuta naisissa, jotka 
epäterveesti himoitsevat miesten 
fyysistä huomiota, mikä johtaa 
seksuaaliseen syntiin. Anna heille 
kiusausten voittamiseen 
rakkautesi voima. (Ps. 73:26) 
 

14. Jumala, tue kristittyjä 
aviomiehiä, joilla on ei-kristitty 
vaimo: johda vaimo miehen 
rakkauden ja hellyyden kautta 
avoimeksi Sinun rakkaudellesi ja 
pelastuksen lahjalle.  
TURKU/ 
Tuomiokirkkoseurakunta: 
Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu 
1, klo 18 Vesper, mukana Toivoa 
naisille -lähettiläät Pirjo Hintsa 
ja Anneli Salenius. 
 
15. Isä, johdata vanhemmat ja 
seurakunnan johtajat opettamaan 
nuorille pornografian vaaroista, 
ettei fyysisten suhteiden 
todellinen kauneus tuhoutuisi.  
(1 Tess. 4:3-5) 
 
16. Jumala, ole lähellä naisia, 
jotka kokevat syvää yksinäisyyttä 
aviomiehen hylättyä heidät tai, 
koska he eivät koskaan ole olleet 
naimisissa. 
 
17. Herra, opeta naisille, että 
vaikka yksinäisyys on vaikeaa, on 
parempi olla menemättä naimisiin 
kuin elää miehen kanssa, joka ei 
kunnioita naista tai hänen 
Jumalaansa ja, joka voi vaikuttaa 
kielteisesti perheen lapsiin.  

 
18. Isä, lohduta perheväkivallan 
uhreja. Synnytä jokaiseen 
mieheen ymmärrys siitä, että olet 
luonut naisen miehen kumppaniksi 
ja, että miehen tulee rakastaa, 
kunnioittaa ja suojella vaimoaan.  
 
19. Jeesus, auta morsiamia, jotka 
eivät selviydy aviomiehen perheen 
myötäjäisvaatimuksista. Estä 
joidenkin myötäjäistapausten 
seuraukset: kidutukset, murhat tai 
itsemurhat. 
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20. Jumala, moni nainen kantaa 
työssäsi raskasta taakkaa ja lisäksi 
huolehtii perheen 
velvollisuuksista. Rohkaise heitä, 
johda tuntemaan voimasi ja 
läsnäolosi.  
 
21. Isä, saata kristityt vartioimaan 
ajatuksiaan ja valitsemaan 
huolella, mitä lukea, katsoa ja 
kuunnella. “… ajatelkaa kaikkea 
mikä on totta, mikä on 
kunnioitettavaa, mikä oikeaa, 
puhdasta…” (Fil. 4:8). 
 
22. Jeesus, kanna käsilläsi lapsia, 
jotka ovat vanhempiensa 
hyväksikäyttävän suhteen 
todistajia. Eheytä heitä, jotta 
heistä itsestään ei tulisi 
hyväksikäyttäviä aviomiehiä tai 
arkoja vaimoja, jotka pitävät 
hyväksikäyttöä normaalina 
tapana.  
 
23. Joissakin kulttuureissa monia 
vaimoja syytetään aviomiehen 
kuolemasta. Herra, auta näitä 
leskiä ja myös niitä, jotka 
pakotetaan naimisiin kuolleen 
aviomiehen sukulaisen kanssa.  
 
24. Isä, tue kristittyjä 
sinkkunaisia, joita perheet 
painostavat menemään naimisiin 
ei-uskovan kanssa.  
 

 
25. Jumala, johdata kristityt parit 
opiskelemaan Sanaasi, painamaan 
mieleen Kirjoituksia sekä 
rakastamaan ja kunnioittamaan 
toisiaan noudattamalla 
raamatullisia periaatteita 
suhteidensa rakentamisessa.   
 
26. Herra, synnytä paikallisia 
työllistymismahdollisuuksia, jotta 
isät voivat elättää perheensä eikä 
heidän tarvitse jättää perhettään 
työn etsimisen takia.  
TAMPERE/Eteläinen: 
Peltolammin seurakuntakeskus, 
Tilkonmäenkatu 4, klo 13 
Rukoillaan yhdessä maailman  
 
 

 
naisten puolesta, Liisa Heinänen 
(TN-lähettiläs). 
 
27. Jeesus, muista leskiä, joiden 
aviomiesten perheet eivät 
tunnista leskivaimon oikeutta 
lapsiinsa, eivätkä avioparin kodin 
ja maa-alueen perimiseen. 
 
28. Pyhä Henki, saata aviomiehet 
ja vaimot luottamaan nöyrästi 
ohjaukseesi suhdetta 
mahdollisesti haittaavien 
asenteiden ja tunteiden 
käsittelyssä. 
 
 



 

 

Toivoa naisille -ohjelmien kuuntelijapalautteita 

 
Kiitos Jumalalle siunauksista joita olemme saaneet Jaavan Toivoa Naisille -ohjelmien kautta voidessamme 
yhdessä tutkia Raamattua. Abrahamin ja Saaran tarinan kautta opimme, ettei pidä joutua epätoivon valtaan. 
Jumalan voima oli valtava Aabrahamin ja Saaran elämässä. 
Sumarmin (mies), Jaava  
 
 
Ohjelman kuuntelemisen kautta siskoni elämä on muuttunut ja hän löysi uuden elämän Jeesuksessa. Hän asui 
meillä miehensä kanssa. Miehen käytöksen vuoksi meillä ei ollut rauhaa. Siskoni käytti rumaa kieltä ja pilkkasi 
meitä muita. Sitten kerroin hänelle odijankielisistä Toivoa naisille -ohjelmista. Parin viikon kuluttua Herra 
kosketti häntä, hän pyysi itkien anteeksi syntejään. Hänen pitäisi nyt saada kasvaa hengellisesti. Ohjelmat 
tyydyttävät myös minun hengellistä janoani ja saan niistä hengellistä ravintoa. 
Orija 
 
 
 
 

Kuvat: TWR ja Pixabay 

 

 

 

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA: 
LAHJOITUSTILI FI37 5062 0320 0320 18 
 
VIITTEET 
7777 10021 Toivoa naisille -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 17105 Keski-Aasia 
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 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 
hannat@sansa.fi ja etunimi.sukunimi@sansa.fi 
vaihde 019 457 7700 avoinna arkisin klo 10—15  
 
Seuraa meitä: sansa.fi ja twrwomenofhope.org,  
facebook.com/Sanansaattajat ja 

twitter.com/Sanansaattajat 


