
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI LOKAKUU 2018   

RUKOILEMME LATINALAISEN AMERIKAN JA KARIBIAN NAISTEN 
PUOLESTA 
 

YK:n mukaan Latinalainen Amerikka ja Karibia ovat maailman väkivaltaisin alue naisille. Kolme maata – El 
Salvador, Guatemala ja Honduras – ovat maailman väkivaltaisimpien, ei sodassa olevien maiden joukossa. 
Perheväkivalta, jengiväkivalta, kiristys, hyperinflaatio, järjestäytynyt rikollisuus ja köyhyys pakottavat miljoonat 
Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla pakenemaan 
kotimaastaan.  

On silti myös hyvä uutisia. Maailmanpankki raportoi, että 
yhä useammat naiset Latinalaisessa Amerikassa ja 
Karibialla saavat koulutusta, työtä ja parempaa 
terveydenhuoltoa. Silti koulutuksen laadun ja 
ansaitsemisen tasa-arvon parantamisessa on vielä paljon 
tehtävää. Asenteet työpaikalla, oikeusjärjestelmässä ja 
kotona muuttuvat hitaasti. Perheväkivallan määrä on 
kriittisellä tasolla. Monia naisia hyväksikäytetään 
henkisesti, fyysisesti ja seksuaalisesti. Seurauksena voi 
olla isän, aviomiehen ja poikaystävän aiheuttama 
kuolema. 

Moni äiti pelkää lastensa joutuvan pakotetuiksi liittymään jengiin. Hyvin pienessä maassa, El Salvadorissa, 500 
000 on mukana jengeissä, jotka ovat osallisina maailman suurimpaan alle 19-vuotiaiden murhien tasoon. Tytöt 
päätyvät kohteeksi jo nuorina: heitä käytetään seksuaalisesti hyväksi, he liittyvät jengeihin tai heidät 
pakotetaan seksiorjuuteen. Jengiläiset kostavat kilpailijoille raiskaamalla tai murhaamalla siskoja ja tyttäriä.  

Useat Karibian ja Latinalaisen Amerikan maat on nimetty merkittävimmiksi laittomien huumeiden tuottaja- 
ja/tai läpikulkumaiksi. Seurauksena on väkivaltaa, kiristystä ja lahjontaa, jotka ovat osallisina alueen 
talousongelmiin. Miljoonat ovat paenneet alueen epävakaista maista etsien turvaa ja parempaa elämä 
Brasiliasta, Meksikosta, Uruguaysta tai jopa Yhdysvalloista ja Euroopasta.   

 

Eevan nurkka 
Toivoa naisille -työssä haluamme tavoittaa eri puolilla 
maailmaa olevat kaikenikäiset naiset ja kertoa heille 
olosuhteista riippumattomasta toivosta Jumalassa. Yhteisen 
näyn toteuttamistavat ovat erilaisia eri maissa. Jumala on 
antanut meille erilaisia lahjoja ja Toivoa naisille -työssä 
saamme laittaa kaikki lahjamme käyttöön. 

Romanian työn koordinaattori Dana on ollut tehtävässään nyt 
muutaman vuoden.  Jatkaessaan edeltäjänsä aloittamaa 
työtä hän otti aluksi yhteyttä kaikkiin romaniankielisen 
rukouskalenterin saajiin, joita oli siihen aikaan alle sata 
henkeä.  Samalla hän aloitti Toivoa naisille radio-ohjelmien 
tekoa. Ohjelmia oli tuotettu aiemminkin mutta tuotannossa 
oli ollut muutaman vuoden katkos. Lähetin hänelle valmiita 
käsikirjoituksia, ja niiden pohjalta hän alkoi suunnitella 
romaniankielisiä ohjelmia. Hän etsi useita eri alojen 
asiantuntijoita, joita hän haastatteli ohjelmaansa. 

Uusimmat ohjelmat käsittelevät autismia, perheen sisäistä 
vuorovaikutusta ja vammaisen naisen elämää. Hänellä on 

ollut asiantuntijavieraina ohjelmissaan muun muassa 
lastenpsykologi, psykoterapeutti, sokea nainen ja Bukarestin 
romanialais-suomalaisen koulun opettaja! 

Rukouskalenterin saajien määrä on kasvanut muutamassa 
vuodessa yli kahteen sataan, sillä Dana on vieraillut 
ahkerasti eri kirkoissa kertomassa Toivoa naisille -työstä. 
Hänellä on myös jo jonkin aikaa tunnustellut, miten voisi 
tavoittaa romanialaisia naisvankeja. Tähän avautui 
mahdollisuus yhteistyössä kristillisen The Rock of Ages -
järjestön kanssa. Dana on vieraillut nyt kahdessa eri 
naisvankilassa, joista toisessa on yli 1 000 vankia. 

Suunnitelmissa on Toivoa naisille -ohjelman lähettäminen 
vankilan sisäisen verkon kautta. Danaa on pyydetty myös 
ohjaaman naisvankien näyttelemä joulunäytelmä, jonka he 
esittävät lapsilleen. 

Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori
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1. Jeesus Kristus, synnytä 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
naisissa henkilökohtainen suhde 
Sinun, heidän luojansa ja 
herransa, kanssa. Rohkaise 
jakamaan toivoasi ja rakkauttasi 
muiden kanssa.  
“Enää en elä minä, vaan Kristus 
elää minussa. Sen elämän, jota 
tässä ruumiissani vielä elän, elän 
uskoen Jumalan Poikaan, joka 
rakasti minua ja antoi henkensä 
puolestani.” (Gal. 2:20) 
 
2. Jeesus, siunaa alasaksin-, 
englannin-, espanjan-, guaranin-, 
ketšuan-, kreolin-, lenguan-, 
nivaclen-, papiamenton- ja 
portugalinkielisten Toivoa naisille 
-ohjelmien kuuntelijoita 
Latinalaisessa Amerikassa ja 
Karibialla. 
 
3. Isä, siunaa jokaisen Toivoa 
naisille -ohjelman kääntäjiä ja 
muokkaajia sekä kuulijoiden 
moniin sähköpostiviesteihin, 
kirjeisiin, tekstiviesteihin ja 
puheluihin vastaavia. Johdata 
heitä tukemaan naisia rohkaisevin 
Raamatun sanoin ja jakamaan 
tietoa, jonka avulla naiset voivat 
huolehtia paremmin perheistään.  
 
4. Herra, saata yhteisöjen 
johtajat auttamaan ihmisiä sen 
käsittämiseksi, että laittomien 
huumeiden käyttäjät, olkootpa 
päihderiippuvaisia tai 
satunnaiskäyttäjiä, tukevat 
jengimurhia, sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa, kiskontaa 
ja terroristihyökkäyksiä. 
 
5. Isä, lähetä Meksikosta turvaa 
jengiväkivallalta etsiville 
väliamerikkalaisille varoituksia 
vaarasta joutua raiskatuksi, 
pakotetuksi prostituution tai 
kidnapatuksi. Kidnapatut 
vapautetaan vasta, kun 
perheenjäsenet maksavat lunnaat. 
 
6. Sosiaalista mediaa ja 
televisiota käytetään usein 
levittämään väärää tietoa, joka 
johtaa hajaannukseen ja moniin 

tunteella tehtyihin eikä 
tosiasioihin perustuviin päätöksiin. 
Isä, johdata brasilialaiset 
äänestämään viisaasti tärkeässä 
presidentin sekä muiden 
valtiollisten johtajien vaalissa 
7.10.  
 
7. Jeesus Kristus, lujita 
henkisesti, fyysisesti ja sanoin 
naisia, joita hyväksikäytetään, 
koska he ovat kristittyjä. Opeta 
perheenjäseniä keskustelemaan 
ongelmista rauhallisesti.  
 
8. Jumala, herkistä seurakuntien 
johtajat tekemään työtään 
sydämellä, niin kuin Sinä 
tekisit, ja tavoittamaan 
jengien, parittajien ja 
ihmiskauppaajien 
hyväksikäyttämiä, 
avuttomia ihmisiä.  
“Niin pysyvät nämä 
kolme: usko, toivo, 
rakkaus. Mutta suurin 
niistä on rakkaus.” (1 
Kor. 13:13) 
 
9. Jeesus, varjele 
Karibialla marraskuun 
hirmumyrskykauden takia 
vaarassa olevia.  
 
10. Isä, armahda murheellisia 
naisia, jotka ovat menettäneet 
vauvansa keskenmenossa tai jotka 
ovat hedelmättömiä. Lähetä 
heille lohduttajia ja tukijoita 
käytännön asioihin: “Älä jätä 
elämääsi oman ymmärryksesi 
varaan, vaan turvaa koko 
sydämestäsi Herraan. Missä 
kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, 
hän viitoittaa sinulle oikean 
tien.” (Sananl. 3:5-6) 
 
11. Herra, auta kodin ulkopuolella 
työskenteleviä naisia, joiden on 
jätettävä lapsensa päivähoitoon 
tai kouluun pitkiksi päiviksi. Anna 
vanhemmille viisaus lastensa 
valmistamisessa tarkkanäköisiksi 
kouluissa, joissa opetetaan 
epäraamatullisia näkökantoja.   
 
12. Jumala, johdata 
pedofiiliverkostot tuhottaviksi ja 
lainrikkojat rangaistaviksi. 

Tervehdytä uhrien tunteet, mielet 
ja kehot. 
 
13. Isä, herätä perheväkivaltaa 
harjoittaville ymmärrys heidän 
muille aiheuttamastaan haitasta. 
Lähetä etsimään apua Sinulta ja 
toisilta, jotka ponnistelevat 
muuttaakseen asenteitaan ja 
käytöstään. “Opetuslapset olivat 
yhä enemmän ihmeissään ja 
kyselivät toisiltaan: "Kuka sitten 
voi pelastua?" Jeesus katsoi 
heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on 
mahdotonta, mutta ei Jumalalle. 
Jumalalle on kaikki 
mahdollista."” (Mark. 10:26-27) 

 
14. Jumala, saata Brasilian ticuna-
kansan naiset löytämään vapaus, 
jonka tarjoat jokaiselle. Sinusta 
riippuvaisina he voivat löytää 
viisauden lasten kasvattamiseksi 
Kirjoitusten mukaan sen sijaan, 
että heimoperinteet pitäisivät 
heidät hengellisissä kahleissa.   
 
15. Jeesus, johda perheenjäsenet 
hakemaan apua käsitelläkseen 
uskottomuutta ja stressaavaa 
elämää, jotka usein johtavat 
perheväkivaltaan tai eroon. 
Ongelmiin kietoutuvat monesti 
myös päihde- ja talousongelmat. 
 
16. Monilla Latinalaisen Amerikan 
naisilla on huono itsetunto, 
eivätkä he vaadi tulla kohdelluiksi 
arvokkaasti ja kunnioittavasti. Isä, 
tue naisia, jotka kokevat ainoana 
mahdollisuutenaan onnellisuuteen 
asua poikaystävän kanssa 
avioliiton vaatimisen sijasta.  
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17. Isä, kosketa rakkaudellasi 
naisia, joihin vaikuttaa tuhoavasti 
median ja kulttuurin aistillisuus. 
Vakuuta heidät, etteivät he 
luottaisi valheelliseen 
uskomukseen ulkoisesta 
kauneudesta oman arvonsa 
mittana. Rohkaise kristittyjä 
naisia elämään raamatullisen, 
hurskaan naisen mallin mukaan:  
“Kauneus katoaa, viehätys 
haihtuu, ylivertainen se vaimo, 
joka pelkää Herraa!” (Sananl. 
31:30) 
HELSINKI/Pitäjänmäki: Pajamäen 
srk-koti, Pajamäentie 14, klo 14 
lähetyspiiri, Eeva ja Jari 
Vähäsarja. 
 
18. Jumala, tee muutostyötäsi 
avioliittojen lujittamiseksi sekä 
aviomiesten ja vaimojen elämien 
uudistamiseksi. Säilytä uskollisuus 
avioliittositoumukseen. 
 
19. Jeesus, muista vankilassa 
olevia naisia, jotka tekivät 
rikoksen kumppaninsa 
vaikuttamina. Useimmat heistä 
ovat aviomiehen hylkäämiä ja 
lapsistaan erotettuja. Lähetä 
Sanasi heidän kuultavakseen. 
Anna heidän kokea läsnäolosi, 
hyvinvointi ja tarkoitus uudessa 
elämässä kanssasi.  
 
20. Isä, mahdollista 
vapaaehtoisille 18-vuotisen työn 
jatkaminen Paraguayn 
naisvankilassa (the Good Pastor 
Women's Prison). Turvaa myös 
neljä vuotta kestäneen Trinidadin 
tulva-alueiden naisia auttavan 
työn jatko.  
 
21. Jumala, tuo Toivoa naisille -
työhön lisää vapaaehtoisia, jotka 
lahjoittavat aikaansa, kykyjään ja 
varojaan. Näin työ kasvaa ja 
laajenee. 
ESPOO/Tuomiokirkkosrk: 
Viherlaakson kappeli, 
Viherkalliontie 2, klo 17 Pyhäillan 
messu, jonka jälkeen klo 18 
Vaeltajan Majatalo, Eeva ja Jari 
Vähäsarja. 
 
22. Jumala, johdata lisää 
radioasemia lähettämään Toivoa 

naisille -ohjelmia Paraguayssa, 
Uruguayssa ja koko Latinalaisessa 
Amerikassa, jotta naiset tuntisivat 
itsensä lohdutetuiksi, 
rohkaistuisivat ja motivoituisivat 
Sinun rakkautesi kokemisesta. 
“Usko syntyy kuulemisesta, 
mutta kuulemisen synnyttää 
Kristuksen sana.” (Room. 10:17) 
ESPOO/Tuomiokirkkosrk: 
Viherlaakson kappeli, 
Viherkalliontie 2, klo 14 
lähetyspiiri, Eeva ja Jari 
Vähäsarja. 
 
23. Yksinhuoltajaäidit ovat 
Paraguayssa keskimäärin yhä 
nuorempia. Kristus, lähetä heidät 
löytämään kristittyjä naisia tueksi 
lasten kasvattamiseen 
käytännöllisellä ja terveellisellä 
tavalla sekä auttamaan elämään 
Sinulle. 
 
24. Jeesus, varusta kääntäjiä, 
joiden avulla esirukoilijoille 
saadaan ranskan-, saksan-, 
portugalin- ja espanjankieliset 
kuukausittaisen rukouskalenterit. 
Muista myös suullisia käännöksiä 
tekeviä, jotka mahdollistavat 
esirukoilijoiden työn paikallisilla 
kreolin, guaranin, nivaclen ja 
lenguan kielillä.   
 
25. Isä, tue nuoria jatkamaan 
koulunkäyntiä liian aikaisen 
naimisiinmenon sijaan. Auta 
nuoria naisia tunnistamaan, miten 
tärkeää on lykätä lapsen saamista 
yli 20-vuotiaaksi, jolloin äidin 
keho kestää paremmin raskauden 
ja synnytyksen. 
KAJAANI: Lehtikankaan srk-
keskus, Mäntykatu 6, klo 18 
Toivoa naisille -teemavierailu, 
Eeva ja Jari Vähäsarja.  
 
26. Herra, puhuttele aborttia 
pyytäviä naisia. Johdata heitä 
kuolemalle ja infektioille 
altistumisen sijaan löytämään 
hyväksyntää ja apua kristityiltä, 
jotta heidän vauvansa saa syntyä 
ja päästä turvalliseen kotiin.  
 
27. Monella Latinalaisen Amerikan 
maaseudulla asuvalla naisella ei 
ole ainakaan luontevaa 
mahdollisuutta oppia lukemaan ja 
kirjoittamaan. Jumala, johdata 

naiset koulutuksen äärelle. 
Lukutaidottomuuden vuoksi 
radiolla on suuri arvo Sanasi 
välittäjänä. 
HELSINKI/Kallio: Kirkko, Papintie 
2, Puhkea kukkaan -konferenssi 
(klo 10-21), klo 15-16.30 Toivoa 
naisille -workshop, Merja 
Kauppinen.  
 
28. Isä, auta tienvarsilla eläviä 
tyttöjä, nuoria ja äitejä, jotka 
myyvät itseään rekkakuskeille ja 
matkustajille. Johda viranomaiset 
pidättämään hyväksikäyttäjät 
sekä auttamaan hyväksikäytön 
uhreja, lapsia ja avuttomia äitejä.  
“Avaa sinä suusi hiljaisten 
puolesta, hanki oikeutta 
syrjityille.” (Sananl. 31:8) 
HARJAVALTA: Kirkko, Kirkkokuja 
2, klo 10 jumalanpalvelus, Eeva ja 
Jari Vähäsarja. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
lähetystilaisuus seurakuntatalossa 
(Kirkkokatu 3), Terveisiä 
medialähetystyöstä, Eeva ja Jari 
Vähäsarja. 
 
29. Jeesus, varjele Latinalaisen 
Amerikan lapsia, joita käytetään 
hirveällä tavalla pornografiaan 
katseltavaksi internetin kautta 
ympäri maailman. Johdata 
seurakuntien ja yhteisöjen 
johtajat opettamaan miehille ja 
pojille, millaista haittaa heidän 
omiin mieliinsä ja asenteisiinsa 
sekä hyväksikäytön uhreille 
aiheutuu.  
 
30. Jumala, anna äideille viisautta 
ja tarkkanäköisyyttä heidän 
pyrkiessään ilman isän apua 
kasvattamaan lapsensa tuntemaan 
ja rakastamaan Sinua.  
“Moni kuuluttaa omaa 
rehellisyyttään, mutta mistä 
löytyy todella luotettava mies? 
Vanhurskas se, joka 
nuhteettomasti elää, onnellisia 
ovat hänen lapsensakin.” 
(Sananl. 20:6-7) 
 
31. Isä, muista miljoonia 
Venezuelassa kärsiviä ihmisiä ja 
satojatuhansia Brasiliaan, 
Kolumbiaan ja muihin maihin 
muuttavia. Johdata kristittyjä, 
jotka yrittävät auttaa heitä. 
  



 

 

Toivoa naisille -ohjelmien kuuntelijapalautteita 

 
Intia: Tamil 
“Olen löytänyt turvan turvattomassa maailmassa.” 
Toivoa naisille -ohjelman erilaiset aiheet ovat hyvin tärkeitä naisille, jotta he oppivat pitämään puoliaan ja 
säilyttämään toivon Kristuksessa. Sanoma, jonka he kuulevat, on vapauttavaa sekä fyysisesti että henkisesti. 
Se auttaa elämään ilman pelkoa ja huolia. Kaiken kaikkiaan koemme iloa ja rauhaa kuunnellessamme 
ohjelmia. 
 
Koillis-Intia: Assam 
Erään kuuntelijan todistus: Rouva Prabha Marak Assamin osavaltiosta todistaa, 
miten ohjelmat inspiroivat ja auttavat häntä monin tavoin. Hän on paikallisen 
seurakunnan naisyhdistyksen johtaja. Ohjelma auttaa häntä rohkaisemaan ja 
opettamaan naisia. Naisilla on tärkeä osa Jumalan suunnitelmassa, Jumala 
valmistaa heitä toteuttamaan Hänen tarkoituksensa. Ohjelmia kuunnellessaan 
he huomasivat, kuinka hyödyllisiä nämä ohjelmat ovatkaan. He tulevat yhteen 
kuuntelemaan, rukoilemaan toinen toisensa puolesta ja rohkaisemaan toisiaan. 
Raamattuopetus auttaa heitä kasvamaan hengellisesti. He kokevat henkistä 
parantumista depressiosta, saavat toivoa elämään ja tiedostavat elämän fyysisiä 
tosiasioita.  Rouva Prabha Marak on jo kuullut koko ohjelmiston. Hän odottaa 
kovasti uusia ohjelmia. Ohjelmien lähettäminen heidän omalla kielellää on 
tärkeää, koska monet ovat lukutaidottomia. Kiitämme Jumalaa tästä 
ohjelmasta, se on haaste Assamin naisille. Jumala ei ole unohtanut ketään 
heistä. Hänellä on hyvä suunnitelma jokaisen elämää varten. 
 
Kambodza:  
Kaiken keskellä Jumala on kanssani, auttaa ja rohkaisee. Jumala antoi minulle Toivoa Naisille- ohjelmat, 
joita olen kuunnellut yksin jäämisen jälkeen. Hän opettaa minua niiden kautta. Ennen Jeesuksen 
vastaanottamista halusin tehdä itsemurhan. Opittuani tuntemaan Jumalan tiedän, etten ole yksin 
vaikeuksieni kanssa. Aikaisemmin pidin perheongelmat itselläni ja surun tunteeni kätkössä sukulaisiltanikin. 
Toivoa Naisille- ohjelmien ansiosta minulla on ollut rohkeutta jakaa sydämeni asioita muiden kanssa. Kiitän 
teitä ja Toivoa Naisille- ohjelmaa saadessani kertoa vaikeuksistani. Se auttaa voimaan paremmin. 
 

Kuvat: 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 


