
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI MAALISKUU 2019   

KANSAINVÄLINEN NAISTENPÄIVÄ 
 

Kansainvälinen naistenpäivä, maaliskuun 8. on sopiva aika kiittää naisten 
aikaansaannoksista ja heidän hyväkseen tehdystä työstä. Köyhyydessä 
elävien tai kulttuurin ja uskonnon eristämien naisten koulutuksessa, 
terveydenhoidossa ja elämänlaadussa on otettu monia kehitysaskeleita. 
Jumala käyttää Toivoa naisille -tiimejä kautta maailman kohentaakseen 
naisten elämää.  

Kymmenet tuhannet Toivoa naisille -esirukoilijat ovat 21 vuoden ajan 
edistäneet naisten aseman paranemista ja rukoilleet sen puolesta, että 
tietoisuus naisten ja tyttöjen kohtaamasta hyväksikäytöstä, taudeista, 
köyhyydestä ja laiminlyönneistä kasvaisi. Tämä tietoisuus on saattanut 
yhteisöt, perheet ja kristityt näkemään uhrit uusin silmin. Se on 
vahvistanut tahtoa sellaisten keinojen löytämiseksi, joiden avulla 
puolustaa naisia ja tehdä näkymättömät näkyviksi.  

Monet Toivoa naisille -tiimit lahjoittavat tarvitseville ruokaa, vaatteita 
ja muita tarvikkeita osoittaen siten heille kunnioitusta ja arvostusta. 
Tansaniassa tiimit työskentelevät läheisesti muiden kristillisten 
järjestöjen kanssa opettaakseen keinoja lopettaa sukupuoleen perustuva 
väkivalta ja naisten ympärileikkaukset. Nepalissa syrjäseutujen kyliin 
jaetaan elämää muuttavaa tietoa terveydenhuollosta. Albaniassa köyhille romaninaisille ja lähisuhdeväkivaltaa 
turvakoteihin paenneille naisille kerrotaan Jeesuksen rakkaudesta ja Jumalan runsaasta hoivasta heitä kohtaan. 

Synti, konfliktit, riidat ja epäoikeudenmukaisuus pyrkivät voimakkaasti tuhoamaan elämää. Rukoile edelleen, 
että monet uskovat oppisivat lisää Jumalasta, ymmärtäisivät identiteettinsä Kristuksessa ja sallisivat Pyhän 
Hengen tehdä työtään heidän kauttaan. Siten he puolustavat naisia ja tyttöjä auttaen samalla heitä löytämään 
todellisen arvonsa Kristuksessa. 

 

Eevan nurkka 
Tutustuin serbialaiseen Biljanaan kolme vuotta sitten 
Bratislavassa, Slovakiassa. Hän oli juuri aloittanut työn 
serbialaisen kristillisen radioaseman, Ikonos Serbian 
toimistossa. Biljana oli kiinnostunut kuulemaan Toivoa 
naisille -työstä, jonka hän tunsi vain nimeltä.  Hän halusi 
kypsytellä kuulemaansa mielessään ja rukoilla, milloin olisi 
sopiva aika aloittaa Toivoa naisille -työ Serbiassa. 

Viime vuoden syyskuussa Biljana tuli jälleen Bratislavaan, 
tällä kertaa Toivoa naisille -työn Yhteyskonferenssiin.  
Palatessaan konferenssista takaisin Serbiaan, hän kertoi 
ystävilleen Toivoa naisille -rukousliikkeestä. Kaikki, joiden 
kanssa Biljana puhui asiasta, olivat sitä mieltä, että he 
haluavat alkaa rukoilla maailman naisten puolesta Toivoa 
naisille -rukouskalenterin avulla. 

Tammikuussa lähdin muutaman päivän matkalle Serbiaan. 
Pieni joukko eri ikäisiä naisia eri seurakunnista oli tullut 
koolle.  Kerroin Toivoa naisille -työstä ja sen jälkeen 
jokainen kuulija jakoi omia ajatuksiaan kuulemastaan.  
Nuorin naisista, 24-vuotias Marija piti hyvänä, että Toivoa 
naisille -työssä halutaan myös kouluttaa naisia rohkeasti 

ottamaan vastuuta asioista. Hän mukaansa Serbiassa naiset 
ovat seurakunnissa usein kuuntelijoina eivätkä aktiivisina 
osallistujina. Kaikki pitivät tärkeänä, että Toivoa naisille -
työ aloitetaan Serbiassa. Minuun teki suuren vaikutuksen se, 
että vaikka köyhässä ja korruptoituneessa Serbiassa on 1990-
luvun Balkanin sodan seurauksena edelleen paljon henkisiä 
haavoja eikä elämä ole helppoa, kokoon tulleet naiset olivat 
valmiit rukoilemaan myös muiden maiden vaikeassa 
asemassa olevien naisten puolesta. 

Serbian Toivoa naisille -työllä on nyt suunnitelma. Biljana 
toimii koordinaattorina ja Marija kääntää rukouskalenterin. 
Aluksi kuukausittain postitetaan 40 rukouskalenteria, joista 
ensimmäinen on maaliskuun kalenteri.  Ensi vuoden toiveena 
on järjestää isompi naisten konferenssi ja kutsua 
päävieraaksi Toivoa naisille -työn kansainvälinen johtaja 
Peggy Banks. Tervetuloa serbialaiset mukaan 
maailmanlaajaan rukousverkostoon!  

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



 

Rukoilemme maailman naisten puolesta
MAALISKUU 2019 
 
1. Jumala, muista kautta 
maailman kaikkia, jotka ovat 
tänään Maailman rukouspäivänä 
(eli Naisten kansainvälisenä 
rukouspäivänä) kokoontuneet 
yhteen löytämään uutta 
ymmärrystä Sinusta ja 
vahvistamaan identiteettiään 
Kristuksessa. 
TURKU/ 
Tuomiokirkkoseurakunta: 
Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu 
1, klo 18 Maailman rukouspäivän 
vesper, Anneli Salenius (TN-
lähettiläs).  
 
2. Luojamme, salli naisten saada 
tietää, että Sinä rakastat heitä. 
Synnytä heissä halu ottaa vastaa 
pelastuksen lahja Jeesuksessa 
Kristuksessa ja palvella Häntä 
auttamalla muita tarvitsevia. 
 
3. Moni kuuntelee rohkeasti 
kotonaan kiellettyjä kristillisiä 
radio-ohjelmia. Jumala, siunaa 
naisia, joita kulttuurinen ja 
uskonnollinen ympäristö estää 
kuulemasta sanomaa 
rakkaudestasi ja toivosta, jonka 
he voivat löytää Jeesuksen 
Kristuksen kautta.  
 
4. Jeesus, kosketa naisia, jotka 
kamppailevat köyhyyden, 
perheongelmien, yhteisöjen 
myllerryksen tai kulttuurin 
muurien keskellä.  
“Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa 
olkaa kestäviä, rukoilkaa 
hellittämättä.” (Room. 12:12) 
 
5. Kristus, johdata Toivoa naisille 
-tuotantotiimejä 73 kielellä 
tuotettavien ohjelmien parissa 
sekä naisia, jotka opastavat 
kuulijoita elämään Sinulle 
uskollista elämää äärettömän 
vaikeissa olosuhteissa.  
 
6. Isä, muista kaikkia, jotka 
rukoilevat kanssamme.  
“Sen tähden me rukoilemme 
aina teidän puolestanne, että 
Jumalamme pitäisi teitä 
saamanne kutsun arvoisina ja, 
että hän voimallaan vahvistaisi 
teidän haluanne hyvään ja 

saattaisi päätökseen ne teot, 
jotka todistavat uskostanne.” (2 
Tess. 1:11) 
TAMPERE/Eteläinen: Hervannan 
kirkko, Lindforsinkatu 7, klo 10 
Hervannan kirkontupa, Rukous 
maailman naisten puolesta 
vaikuttaa, Liisa Heinänen (TN-
lähettiläs). 
  
7. Pyhä Henki, kasvata naiset 
säännöllisiksi rukoilijoiksi, jotta 
he oppisivat lisää Jumalasta ja 
antaisivat asenteidensa, 
ajatustensa, tunteidensa ja 
toimiensa muuttua lähemmäksi 
Jeesusta. 

 
8. Jeesus, johdata tänään 
naistenpäivänä järjestöjä ja 
seurakuntia auttamaan naisia, 
jotta he vahvistuisivat voittamaan 
vaikeat olosuhteet (esim. 
köyhyyden, työttömyyden, 
lähisuhdeväkivallan, erojen ja 
prostituution aiheuttamat 
kärsimykset). 
 
9. Jumala, suo naisten löytää 
rohkeus, jonka annoit heille tiesi 
seuraamiseksi.  
“Eihän Jumala ole antanut 
meille pelkuruuden henkeä, 
vaan voiman, rakkauden ja 
terveen harkinnan hengen.” (2 
Tim. 1:7) 
HARJAVALTA: Seurakuntatalo, 
Kirkkokatu 3, klo 14 Naistenpäivä, 
Toivoa naisille -työ, Katja 

Pihlajamäki (TN-lähettiläs). Eeva 
Vähäsarjan videotervehdys. 
 
10. Herra, kiitos kristityistä 
miehistä, jotka arvostavat ja 
kunnioittavat äitejään, siskojaan, 
vaimojaan, tyttäriään, 
tyttöystäviään ja työkavereitaan. 
Anna heidän toimia hyvinä 
esimerkkeinä yhteisöjensä muille 
miehille. 
ESPOO/Espoonlahti: Kirkko, 
Kipparinkatu 8, klo 11 Messu, 
jonka jälkeen lounas ja 
naistenpäivän tapahtuma, 
Medialähetyksen ja Toivoa naisille 
-työn terveisiä, Merja Kauppinen. 
 
11. Isä, johdata naisten luona 
vierailevia ja niitä, jotka 
lahjoittavat radioita varattomille. 
Saata kuulijat kutsumaan koolle 
toisiakin kuuntelemaan Toivoa 
naisille- ohjelmaa ja muita TWR:n 
ohjelmia.  
TAMPERE/Harju: Lielahden 
kirkko, Ollinojankatu 2, klo 13 
Lähetyspiiri, Miten Toivoa naisille 
-työ auttaa maailman naisia, Liisa 
Heinänen (TN-lähettiläs). 
 
12. Jeesus, synnytä naisissa 
kauttasi toivon kokemus. 
“Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala 
tahtoo teiltä, Kristuksen 
Jeesuksen omilta.” (1 Tess. 
5:18)  
 
13. Herramme Jeesuksen 
Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, 
pyydä palveluksessasi olevia naisia 
rukoilemaan, että antaisit heille 
viisauden ja näkemisen hengen, 
niin että he oppisivat tuntemaan 
Sinut. (Ef. 1:17) 
 
14. Jumala, osoita hylätyille 
vaimoille rakkautesi ja 
hyväksyntäsi. He ovat 
kallisarvoisia tyttäriäsi.  
“Henki itse todistaa yhdessä 
meidän henkemme kanssa, että 
olemme Jumalan lapsia.” (Room. 
8:16) 
TURKU/ 
Tuomiokirkkoseurakunta: 
Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu 
1, klo 18 Vesper, mukana Toivoa 
naisille -lähettiläät Pirjo Hintsa 
ja Anneli Salenius. 



 

MAALISKUU 2019 
 
15. Pyhä Henki, ole läsnä 
klinikoilla ja sairaaloissa, joissa 
naiset saavat terveydenhoitoa ja 
joissa tehdään myös kirurgisia 
toimenpiteitä avanteista ja 
kohdunlaskeumasta kärsiville. 
Johdata Parantava ääni  
-kuunnelma rohkaisemaan 
avannepotilaita.    
 
16. Isä, herätä fyysisesti 
vammaisissa naisissa toivo, kun he 
palvelevat Sinua iloiten.  
“Siksi iloitsen heikkoudesta, 
loukkauksista, vaikeuksista, 
vainoista ja ahdingoista, joihin 
joudun Kristuksen tähden. Juuri 
heikkona olen voimakas.” (2 
Kor. 12:10) 

 
17. Jumala, kosketa sodan 
vaurioittamia naisia. Anna heidän 
kokea rauha, jonka vain Sinä voit 
antaa.  
“Minä jätän teille rauhan. Oman 
rauhani minä annan teille, en 
sellaista jonka maailma antaa. 
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko 
epätoivoon.” (Joh. 14:27) 
 
18. Isä, johdata vangit tietämään, 
että rakastat heitä ja haluat, että 
he kutsuvat Kristuksen elämäänsä. 
“Jos sinä suullasi tunnustat, että 
Jeesus on Herra, ja sydämessäsi 
uskot, että Jumala on herättänyt 
hänet kuolleista, olet 
pelastuva.” (Room. 10:9) 
 
19. Jumala, rohkaise naisia 
viettämään enemmän aikaa Sanasi 
parissa, jotta he oppivat 

tuntemaan ajatuksesi, luonteesi 
ja tapasi. 
 
20. Kristus, rohkaise naisia 
“riemuitsemaan jopa 
ahdingosta, sillä tiedämme, että 
ahdinko saa aikaan kestävyyttä, 
kestävyys auttaa selviytymään 
koetuksesta ja koetuksesta 
selviytyminen antaa toivoa”. 
(Room. 5:3-4) 
 
21. Herra, siunaa tyttöjä, jotka 
saavat ristiriitaisia viestejä 
naisena olemisesta. Jotkut viestit 
uhkaavat tyttöjen fyysistä 
terveyttä ja tunne-elämää.  
 
22. Jeesus, anna turvasi ja lujita 
naisia, jotka auttavat muita 
kohentamaan elämäänsä. 
“…mutta kaikki, jotka Herraa 
odottavat, saavat uuden 
voiman” (Jes. 40:31). 
 
23. Herra, tue järjestöjä, jotka 
auttavat naisia ja tyttöjä 
pakenemaan seksiorjuutta ja 
tarjoavat turvallisia koteja, 
koulutusta ja 
työllistymismahdollisuuksia. 
 
24. Jeesus, auta raskaana olevien 
naisten auttajia ymmärtämään 
abortin tuhoavat vaikutukset 
paitsi syntymättömään lapseen, 
myös äidin fyysiseen terveyteen ja 
tunne-elämään.  
PUUMALA: Kirkko, Kirkkotie 1, 
klo 10 Messu, jonka jälkeen 
seurakuntakodilla lounas ja 
musiikkipitoinen Toivoa naisille -
kevätjuhla. 
 
25. WHO:n mukaan 
malariatapaukset ovat 
vähentyneet Paraguayssa ja 
Tansaniassa ja sokeutta 
aiheuttava trakooma on kitketty 
Ghanassa. Herra, synnytä lisää 
tekoja naisten terveyden 
parantamiseksi.  
 
26. Alle 10 % maailman väestöstä 
elää enää äärimmäisessä 

köyhyydessä. Näiden ihmisten 
elämässä köyhyydellä on tuhoavat 
vaikutukset. Isä, johdata lisää 
tekoja naisten ja lasten 
nostamiseksi köyhyydestä. 
https://medium.com/future-
crunch/global-inequality-is-
getting-better-fdbfde215b73  
 
27. Jumala, saata naiset 
ymmärtämään, että Sinä loit 
heidät kuvaksesi ja kunniaksesi. 
“Ja Jumala loi ihmisen 
kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän 
hänet loi, mieheksi ja naiseksi 
hän loi heidät.” (1 Moos. 1:27) 
 
28. Jumala, synnytä naisissa halu 
muuttaa tärkeysjärjestyksiään ja 
kaikkea, 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. Herra, siunaa Albaniassa, 
Intiassa, Kambodžassa, Keniassa, 
Tansaniassa ja muissa maissa 
leskiä tavoittavia ihmisiä, jotka 
auttavat näitä naisia 
käynnistämään pientä 
liiketoimintaa, joilla he voivat 
ansaita varoja perheidensä 
elättämiseen.  
 
30. Isä, rohkaise johtajia ja 
vanhempia kouluttamaan tyttöjä, 
jotta he saisivat perheen 
elättämiseen tarvittavat tiedot, 
taidot ja luottamuksen.  
 
31. Vuonna 2017 viikoittain noin 
6600 15‒24-vuotiasta naista sai 
HIV-infektion. Jeesus, johdata 
lisää tekoja naisiin kohdistuvan 
väkivallan lopettamiseksi ja 
naisten suojelemiseksi HIV-
infektiolta. 
  



 

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 

 
“Päivän valjettua Jeesus lähti ulos ja meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin.” Luuk. 4:42 
 
Rakkaat ystävät, 
 
On päiviä, jolloin maailman asiat vievät kaiken huomioni. Onko sinullakin? Huomaatko selaavasi sosiaalista mediaa tai 
kuuntelevasi päivän uutisia ennen kuin kuuntelet, mitä Jumala haluaa sanoa sille päivälle? Minulla on ollut tilanteita, 
joissa ”tehtävä tänään” -listan vaatimukset ovat olleet voimakkaammat kuin päätökseni viettää aikaa Jumalan kanssa. Ja 
kuitenkin Jeesuksenkin piti ottaa aikaa olla Isänsä kanssa.  
     Mitä vaaditaan, että voi järjestää aikaa rukoukselle Jumalan kanssa? No, se voi tietysti näyttää hyvin erilaiselta itse 
kullekin. Ja siinä juuri on se vapaus, joka meillä on Kristuksessa, kun rukoilemme kuukausittain.  
     Voimme rukoilla kalenterista yhden aiheen päivässä tai viettää vähän pitemmän ajan ja rukoilla viikon aiheet kerralla. 
Jotkut esirukoilijat rukoilevat kuukauden alussa kaikkien sen kuun aiheiden puolesta. Tärkeintä on, että harjoitamme 
Jumalan läsnäolossa olemista rukoilemalla maailman naisten ja lasten puolesta.  
     Jokaisen aiheen kohdalla yritän avata suuni lisäksi myös sydämeni. Rukoillessani haluan kuulostella Kristuksen sydämen 
ääntä sen tilanteen kohdalla, joka on päivän aiheena. Jokainen pyyntö on Jumalalle tärkeä. Olen oppinut, että puhumisen 
lisäksi on tärkeää myös kuunnella sekä korvillani että sydämelläni, kun asetan kunkin pyynnön Jumalan eteen. Voinko 
rukoilla laajemmin kirjoitetun pyynnön lisäksi? 
     Rukouskalenterin läpi rukoilemiseen ei tarvitse kulua paljon aikaa, mutta ei sen läpi pidä myöskään ”juosta”. Jokainen 
rukousteksti lausuttuna ääneen tai sydämessä yhtyy tuhansien muiden rukoukseen ympäri maailmaa, kun me kaikki 
yhdessä etsimme Jumalan sydämen ääntä kärsivien naisten ja lasten puolesta.  
     Jumalan lähestyminen rukouksessa päivittäin auttaa meitä tuntemaan syvemmin Jumalan rakkauden, lohdutuksen, 
johdatuksen ja totuuden. Rukoukseni on, että saat kokea ilon, joka tulee hänen läsnäolossaan olemisesta, kun tässä 
kuussa menet Jumalan eteen.  
     Vuoden alussa suunnittelin, että en kirjoittaisi henkilökohtaista kirjettä jokaisen kuukauden kalenterin mukaan. 
Mutta, kuten huomaat, olen muuttanut mieleni. Sydämeeni tuo oikeasti suurta iloa, että voin rohkaista sinua ja kertoa, 
että te kaikki olette rukouksissani joka päivä. On siunattua saada kanssasi jatkaa matkaa rukoillen eri puolilla asuvien ja 
eri-ikäisten naisten puolesta. Ensi kuuhun siis! 
 
Hänessä sydämemme iloitsee! 
 
Peggy Banks 
kansainvälisen työn johtaja – TWR/Toivoa naisille 
 
 
Kuvat: Unsplash 

 

 

 

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 14111  Arabia 
2222 35103 Kätketyt aarteet -hanke 
 
Kuukausilahjoitus on varma ja vaivaton!  
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 3541, 
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, toivoanaisille.fi ja 
twrwomenofhope.org,  
facebook.com/Sanansaattajat ja 

twitter.com/Sanansaattajat 


