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RUKOILEMME KANADAN JA YHDYSVALTAIN NAISTEN PUO-
LESTA 
 

Joulukuu on tärkeä kuukausi kristityille. Valmistaudumme juhlimaan ja julistamaan maailmalle parhainta lahjaa: 
Jumalan tulemista maailmaan vauvana, elämään keskellämme. Emme joulun aikaan halua vatvoa kielteisiä asioi-
ta. Silti se ei muuta tosiaa, että vaikka Jeesus tuli pelastamaan meidät synneistämme, hän ei poista surua ja 
tuskaa ennen kuin olemme taivaassa. 

Näitä suruja kokevat myös Kanadan ja Yhdysvaltain naiset. Hekään eivät välty maailman muiden naisten koke-
milta asioilta kuten lapsiavioliitoilta, eroilta, perheväkivallalta, ihmiskaupalta ja raiskauksilta. Hekin tarvitsevat 
toivoa ja parantumista Jeesuksessa. 

Vaikka alin laillinen naimisiinmenoikä on molemmissa maissa 18 vuotta, poikkeuksia sallitaan vanhempien tai 
tuomarin päätöksellä. Liian usein tytöt pakotetaan perheen häpeän välttämiseksi naimisiin vanhemman miehen 
kanssa. Tämä voi johtaa peiteltyyn seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 

Kotoaan karkaavista tai huostaanotetuista tytöistä voi tulla ihmiskaupan uhreja. Etsiessään ystäviä, ruokaa ja 
suojaa he ovat alttiina niille, jotka tarjoavat myös alkoholia ja huumeita tuskan turruttamiseksi. Ihmiskauppiaat 
tekeytyvät usein poikaystäviksi ja viettelevät jopa 13-vuotiaita tyttöjä. Tytöt jäävät alistamisen loukkuun, kun 
ihmiskauppiaat saattavat heidät tuntemaan häpeää ja uskomaan, ettei kukaan enää koskaan huolehdi heistä. 

Kymmenet miljoonat maahanmuuttajat etsivät parempaa elämää Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Monesta tulee 
ihmiskaupan uhri. Kiinasta, Etelä-Koreasta tai Thaimaasta tulevia naisia riistetään hieromalaitoksissa ja kynsi-
salongeissa. Jotkut ovat laillisia maahanmuuttajia, joilla on viisumi, mutta ihmiskauppiaat uhkaavat heitä maas-
takarkoituksella, pidättävät heidän palkkansa ja valvovat heidän elämäänsä. 

Liity kanssamme rukoukseen Kanadan ja Yhdysvaltain naisten puolesta, jotta he löytäisivät toivon Jeesuksen 
avulla. 

 

Eevan nurkka 
Saksassa toimii suuri kristillinen mediajärjestö ERF, joka 
tuottaa kristillisiä radio- ja televisio-ohjelmia. Henkilökun-
taa ERF:ssä on noin 200 ja sen kansainvälisellä osastolla 
työskentelee puoliksi suomalainen Sonja Kilian.  Sonja on 
ollut jo lähes 20 vuoden ajan Saksan Toivoa naisille -työn 
koordinaattori.   

Sonja on tehnyt aiemmin ERF:ssä televisio-ohjelmia, mutta 
nykyään hän tekee TN-työhön liittyviä haastatteluja radioon 
ja kirjoittaa artikkeleita ERF:n internetsivuille. Sonja rakas-
taa kirjoittamista ja tällä hetkellä hän kirjoittaa TN-työn 
perustajan Marli Spiekerin elämäkertaa.  Sonja toimittaa 
saksankielisen TN-rukouskalenterin. Hän käy myös esittele-
mässä TN-työtä kirkoissa esimerkiksi naisten aamiaisilla. 
Sonja kertoo, että aamiaistilaisuudet ovat hieno tapa kertoa 
TN-työstä, sillä naiset ovat avoimia ja tilaisuuksissa käy 
paljon sellaisiakin, jotka eivät muuten ole mukana seura-
kunnan toiminnassa. 

Ihmiskaupan ja pakkoprostituution uhreille suunnattu Kätke-
tyt aarteet -ohjelma on erityisen lähellä Sonjan sydäntä.  
Hän tuotti muutama vuosi sitten videon, jossa kerrotaan 
ohjelman nauhoituksista. Sonja on itse mukana uhrien aut-

tamistyössä.  ”Seurakuntaamme tuli uusi pastori ja hänen 
vaimonsa on tehnyt pitkään työtä prostituoitujen autta-
miseksi.  Lähdin hänen mukaansa vierailulle ilotaloon.  Kopu-
timme oveen ja meidät otettiin ystävällisesti vastaan.  
Olemme jatkaneet vierailuja.  Naiset ovat kaukana kotimais-
taan ja kaipaavat ystäviä.  Rukoilin, että voisin antaa Kätke-
tyt aarteet -ohjelman sisältävän MP3-soittimen yhdelle nai-
sista. Kun mahdollisuus tarjoutui, hän lupasi kuunnella oh-
jelman. Jonkin ajan päästä sain häneltä tekstiviestin, jossa 
hän kertoi, että Kätketyt aarteet -ohjelma kosketti häntä 
syvästi.  Kuunnellessaan sitä, hän itki monta kertaa. Hänestä 
koko ohjelma on hyvin totuudenmukainen.  Sonja jatkaa 
tapaamisia tämän naisen kanssa, joka haluaa eroon nykyises-
tä elämäntavastaan ja aloittaa alusta. 

Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori
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1. Jumalamme ja Kuninkaamme, 
auta meitä puolustamaan vaivat-
tuja, osoittamaan armoa heikoille 
ja tarvitseville sekä auttamaan 
sorrettujen pelastamisessa. (Ps. 
72:4) 
 
2. Jumala, johdata Kanadassa ja 
Yhdysvalloissa elävät maahan-
muuttajanaiset kuulemaan Kris-
tuksesta ja kaipaamaan tietoa 
Sinusta. Lähetä ihmisiä kohtaa-
maan heitä ja opettamaan heille 
Jeesuksesta. 
MÄNTTÄ-VILPPULA: Mäntän seu-
rakuntatalo, Kirkkokatu 6, klo 
11.30 Toivoa naisille -
teemavierailu, Satu Hauta-aho. 
 
3. Jeesus Kristus, armahda poi-
kaystäväksi tekeytyvien manipu-
loimat naiset ja tytöt, jotka jou-
tuvat seksiorjuuden loukkuun. 
Osoita pakotie, todellinen vapaus 
ja parantuminen Sinussa. 
 
4. Kristus, herättele ihmissuhteis-
ta, äitiydestä, taloudellisesta 
menestyksestä tai omistamisesta 
arvoaan etsiviä naisia huomaa-
maan, että heidän todellinen ar-
vonsa on Sinussa. ”Mutta kaikille, 
jotka ottivat hänet vastaan, hän 
antoi oikeuden tulla Jumalan 
lapsiksi, kaikille, jotka uskovat 
häneen.” (Joh. 1:12) 
 
5. FBI sulki huhtikuussa Backpa-
ge.com-sivuston, joka on Yhdys-
valtain laajin ihmiskauppaportaa-
li. Isä, kannusta Kanadan ja Yh-
dysvaltain johtajia pitämään ih-
miskaupan lopettamista edelleen-
kin etusijalla. 
 
6. Jeesus, varjele lapsiavioliittoon 
pakotettuja tyttöjä, joilla ei ole 
aikuisen oikeuksia ja jotka eivät 
siksi saa jäädä turvakotiin, hakea 
suojelupäätöstä tai nostaa avio-
erokannetta. Johdata parempia 
lakeja kohentamaan tilannetta. 
 
7. Jumala, saata seurakunnat 
tavoittamaan perheväkivallasta 

kärsiviä naisia ja kertomaan heil-
le, että heillä on turvapaikka Si-
nun perheessäsi. 
 
8. Herra, auta ja suojele vaarassa 
olevia Kanadan alkuperäisväes-
töön kuuluvia naisia ja tyttöjä. 
Liian moni on murhattu tai kadon-
nut. Saata hallitukset löytämään 
ja rankaisemaan näitä naisia va-
hingoittavat väkivallantekijät. 
 
9. Kiitos Yhdysvaltain Floridan 
Lake Worthissa toimivasta suo-
menkielisestä Toivoa naisille -
ryhmästä. Siunaa seurakunnan 
pappia Mia Hagmania ja jokaista 
rukoilijaa. 
 
10. Isä, rohkaise Kanadan kristit-
tyjä ystävystymään maahanmuut-

tajien kanssa ja auttamaan heitä 
sopeutumaan uuteen maahan. 
Muualla syntyneitä on lähes 22 
prosenttia väestöstä. Noin 60 pro-
senttia heistä on Aasiasta, etenkin 
Kiinasta ja Intiasta. 
http://worldpopulationreview.co
m/countries/canada-population/ 
 
11. Jeesus, johdata kristittyjä 
Yhdysvalloissa ystäviksi yli 40 mil-
joonalle muualla syntyneelle 
maahanmuuttajalle. Ohjaa välit-
tämään aidosti ja tarjoamaan 
apua.  
”Hän on tahtonut antaa heille 
tiedoksi, miten häikäisevän 

kirkas on tämä kaikille kansoille 
ilmaistava salaisuus: Kristus 
teidän keskellänne, kirkkauden 
toivo.” (Kol. 1:27) 
ORIVESI/Juupajoen kappelisrk: 
Toivontupa, Koskitie 62 (Korkea-
koski), klo 17.30-19 Toivoa naisil-
le -työn uutisia, Liisa Heinänen 
(TN-lähettiläs). 
 
12. Isä, tee kristityistä huostaan-
otettujen lasten puolestapuhujia. 
Noin 400 000 lasta tarvitsee tur-
vallisen sijaiskodin. 
 
13. Kristus, johdata naisia, jotka 
huolehtivat tuhansista opioidiriip-
puvaisten äitien vauvoista Yhdys-
valloissa. Vauvat syntyvät huume-
riippuvaisina. Lähetä kristityt 
tukemaan äitejä tarjoamalla apua 
kotitöihin tai ostamalla välttämät-
tömiä tarvikkeita. 
 
14. Herra, puhuttele miljoonia 
aborttia harkitsevia naisia, jotka 
uskovat vanhempien, aviomiehen, 
poikaystävän, parittajan ja opin-
to-ohjaajan paineessa, ettei ole 
muita vaihtoehtoja. Rohkaise 
naisia valitsemaan vauvalleen 
elämä. 
 
15. Isä, tue naisia kunnioittamaan 
itseään, tekemään viisaita päätök-
siä ja vaatimaan rakastamaltaan 
mieheltä rohkeasti avioliitto-
sitoumusta avoliiton sijaan. 
 
16. Jumala, synnytä Kanadassa ja 
Yhdysvalloissa ymmärrys siitä, 
että laittomien huumeiden käyttä-
jät tukevat epäsuorasti jengimur-
hia, sukupuoleen perustuvaa väki-
valtaa, kiskontaa ja terroristi-
hyökkäyksiä. Tämä pätee sekä niin 
sanottuun viihdekäyttöön että 
huumeriippuvuuteen. 
 
17. Jeesus, saata kristityt tarjoa-
maan rakkautta, toivoa ja ystä-
vyyttä naisille ja miehille, jotka 
surevat abortin seurauksena me-
nettämäänsä vauvaa. Lähetä heil-
le lähimmäisiä kuuntelemaan ja 
pitämään huolta. 
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18. Isä, kosketa eristyksissä ja 
pelossa eläviä pakolaisnaisia Ka-
nadassa ja Yhdysvalloissa. Auta 
heitä luomaan terveitä ystävyys-
suhteita ja vastaanottamaan apua 
järkyttävistä kokemuksista toipu-
miseen. 
 
19. Herra, johdata kristityt tuke-
maan äitiysneuvoloita, joista saa 
maksuttomia ultraäänitutkimuk-
sia, vauvanvaatteita ja muita 
tuoreen äidin tarvitsemia tarvik-
keita. 
 
20. Isä, auta naisia, jotka kokevat 
itseensä, lapsiinsa tai muihin rak-
kaisiinsa kohdistuvaa kuoleman 
uhkaa. Aviomiehet tai poikaystä-
vät käyttävät kontrollointikeinona 
eristämistä ystävistä ja perheestä. 
 
21. Perheväkivaltaa kokeva lapsi 
altistuu psyykkisille häiriöille ja 
voi muita helpommin päätyä uh-
riksi tai hyväksikäyttäjäksi. Juma-
la, eheytä näiden lasten mielet ja 
tunteet. 
 
22. Herra, muista köyhyyslouk-
kuun jääneitä, heikosti koulutet-
tuja naisia, joilla on vähän mah-
dollisuuksia yhteisöissään. Johda-
ta niitä, jotka kertovat tarjolla 
olevista palveluista, jotta naiset 
voivat kohentaa elämäänsä. 
 
23. Isä, kosketa rakkaudellasi 
naisia ja tyttöjä, joille on opetet-
tu, että he ovat pelkkää roskaa. 
Anna heidän kuulla totuus: 
”Jumala on rakastanut maailmaa 
niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi 
iankaikkisen elämän.”  
(Joh. 3:16) 
 
24. Jeesus Kristus, anna toivotto-
milta vaikuttavissa olosuhteissa 
elävien löytää toivo Sinussa. Joh-
da heidät kuulemaan viesti suu-
resta pelastuksen lahjasta.  
”…mutta enkeli sanoi heille: 
Älkää pelätkö! Minä ilmoitan 
teille ilosanoman, suuren ilon 

koko kansalle. Tänään on teille 
Daavidin kaupungissa syntynyt 
Vapahtaja. Hän on Kristus, 
Herra.”  
(Luuk. 2:10-11) 
 
25. Jeesus, innosta kristityt naiset 
julistamaan, että Sinä olet se, 
josta Jumala puhui profeetta 
Jesajan kautta: ”Katso, neitsyt 
tulee raskaaksi ja synnyttää 
pojan, ja hänelle annetaan 
nimeksi Immanuel -- se 
merkitsee: Jumala on meidän 
kanssamme.” (Matt. 1:23;  
Jes. 7:14) 
 
26. Jumala, johdata Sinun rak-
kauttasi kaipaavia avioliittoja. 
”Hylätkää kaikki katkeruus, 
kiukku, viha, riitely ja 
herjaaminen, kaikkinainen 
pahuus. Olkaa toisianne kohtaan 
ystävällisiä ja lempeitä ja 
antakaa toisillenne anteeksi, niin 
kuin Jumalakin on antanut teille 
anteeksi Kristuksen tähden.” 
(Ef. 4:31-32) 
 
27. Pyhä Henki, opeta kristityille 
naisille, että heidän kehonsa on 
Sinun asuinsijasi ja että heidän 
tulee pitää siitä huolta ja kunni-
oittaa Jumalaa kehollaan. 
”Ettekö tiedä, että te olette 
Jumalan temppeli ja että 
Jumalan Henki asuu teissä?”  
(1 Kor. 3:16) 
28. Jumala, synnytä naisissa halu 
muuttaa tärkeysjärjestyksiä, aika-

tauluja, ihmissuhteita ja mitä 
tahansa muuta, joka estää heitä 
seuraamasta Sinun tahtoasi. 
”Herra, osoita minulle tiesi, 
opeta minua kulkemaan 
polkujasi. Ohjaa minut 
totuuteesi ja opeta minua, sinä 
Jumalani, auttajani! Sinuun minä 
luotan aina.” (Ps. 25:4-5) 
 
29. Ihmiskauppiaat ja ahdistelijat 
sieppaavat röyhkeästi koulubussia 
odottavia, pihalla leikkiviä tai 
ostoksilla olevia lapsia. Herra, 
rohkaise ihmisiä puuttumaan ti-
lanteeseen, kun he näkevät lasten 
olevan vaarassa tai huomaavat 
outojen miesten katselevan lapsia 
mahdollisesti kidnappaus mieles-
sään. 
 
30. Jeesus, johdata vanhemmat 
hellimään teinityttäriään, suoje-
lemaan heitä vahingoittavilta 
suhteilta sekä opettamaan heitä 
kunnioittamaan itseään ja suun-
nittelemaan tervettä tulevaisuut-
ta. 
 
31. Jumala, saata naiset tietä-
mään, että Sinä loit heidät, rakas-
tat heitä ja haluat täyttää heidän 
elämänsä toivolla.  
”Ja Jumala loi ihmisen 
kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän 
hänet loi, mieheksi ja naiseksi 
hän loi heidät.” (1 Moos. 1:27) 
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Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 

 
Rakkaat ystävät, 
 
Joulun aikaan yksi suosikkipuuhistani on tutkia vuoden mittaan pitämääni päiväkirjaa ja ymmärtää sen avulla 
Jumalaa hyvyyttä minua kohtaan. Lepään hänen edessään ja kirjoitan, miten huomaan hänen olleen kanssani. 
Näen hänen lohdutuksensa, neuvonsa, ohjauksensa ja rakkautensa. 
 
Mitä sinä kirjoittaisit, jos miettisit kulunutta vuotta? Miten Jumala on osoittanut sinulle uskollisuuttaan? Olet-
ko saanut erityisiä lahjoja? Onko syntynyt lapsia tai lapsenlapsia? Oletko saanut tuntea ilon häivähdyksen 
keskellä surua? Oletko parantunut sairaudesta? 
 
Kun joulukuussa rukoilemme Kanadan ja Yhdysvaltain puolesta, muistetaan, että Jumalan suurin ja kallisar-
voisin lahja on Herra Jeesus Kristus. Jumala antoi joulun todellisen lahjan meille jokaiselle pojassaan Jeesuk-
sessa. 
  
Rukoillaan, että maailma saisi kuulla sanoman toivosta Toivoa naisille -ohjelmien välityksellä ja tulla tunte-
maan maailman suurimman lahjan, pelastuksen Jeesuksessa. Rukoillaan, että Jeesuksen jo löytäneet oppisi-
vat tulevana vuotena tuntemaan hänet yhä läheisemmin. Rukoillaan, että ilman toivoa kärsivät saisivat löytää 
toivon Jeesuksessa. (Jer. 29:11) Rukoillaan, että Jumala avaisi rakkaittemme silmät ja sydämet, jotta he 
oppisivat tuntemaan lahjoista suurimman ja näkisivät, millaiseen toivoon heidät on kutsuttu. (Ef 1:18) 
 
”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on 
Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.” (Jes 9:5) 
 
Hänessä sydämemme iloitsee, 
Peggy Banks 
johtaja TWR Toivoa naisille 
 
 
 
Kuvat: TWR 

 

 

 

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 3541, pir-
jo.hyovalti@sansa.fi. 
 
Keräyslupa Manner-Suomi POL-2015 -7935, voi-
massa 1.1.2016–31.12.2020, Poliisihallitus 
2.11.2015. Kerätyt varat käytetään vuosien 2016–
2022 aikana medialähetystyöhön. Kts. lisää san-
sa.fi 
 

TWR Women of Hope -rukousliike lievittää nai-
sen hätää yli 100 maassa.  
Suomessa Toivoa naisille -työtä toteuttaa Media-
lähetys Sanansaattajat ry:n (Sansa) verkosto. 
 
Toivoa naisille -työstä vastaavat verkostotoi-
minnan 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 twit-
ter.com/Sanansaattajat 


