
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI ELOKUU 2019   

RUKOILEMME LAPSIMORSIAMIEN PUOLESTA 
 
Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, jotka liittyivät 
yhteen Jumalan edessä luvaten rakastaa ja kunnioittaa 
toisiaan. 
     Miten suuri vastakohta tälle kuvalle ovatkaan aikamme 
650 miljoonan tytön ja naisen avioliitot. Moni heistä meni 
naimisiin lapsena ja usein vastoin omaa tahtoaan. 
Lapsiavioliitolla viitataan avio- tai muuhun liittoon, jonka 
yksi tai molemmat osapuolet ovat alle 18-vuotiaita. Se voi 
olla myös pakkoavioliitto, jossa puuttuu toisen tai 
molempien osapuolten suostumus. 
     Lapsiavioliittoja on solmittu vuosituhansien ajan kautta 
maailman. Kulttuurin perinteet, uskomus tyttöjen 
huonommuudesta poikiin verrattuna ja perheiden 
taloudelliset vaikeudet ovat osaltaan vaikuttaneet tämän tavan säilymiseen. 
     Lapsiavioliitto tuhoaa tyttöjä, heidän lapsiaan ja kulttuuria yleisesti. Lapsina tytöt eivät ole fyysisesti ja 
henkisesti valmiita vaimoiksi ja äideiksi. Keskenkasvuinen keho on altis synnytysvaurioille, kuten avanteelle sekä 
emättimen ja peräaukon vaurioitumiselle. Tämä voi johtaa pitkäaikaisiin terveysongelmiin, häpeään ja 
eristäytymiseen. Nämä morsiamet huomaavat usein olevansa fyysisen, seksuaalisen ja henkisen hyväksikäytön 
uhreja. Heidän haavoittuvuutensa altistaa heitä ihmiskauppiaiden ja muiden väkivaltaan pyrkivien uhreiksi. 
     Onneksi yhteiskunnissa kunnioitetaan ja arvostetaan naisia yhä enemmän. Tämä johtaa muutokseen. 
Esimerksiksi Girls Not Brides (Tyttöjä, ei morsiamia) on yli 95 maan ja yli 1000 kansalaisyhteiskuntajärjestön 
kumppanuus, jossa sitoudutaan lopettamaan lapsiavioliitot.  YK:n vuoden 2020 kestävän kehityksen ohjelma 
sisältää erityisiä tavoitteita köyhyyden lopettamisen. Yksi niistä tähtää lapsiavioliittokäytäntöjen hävittämiseen 
vuoteen 2030 mennessä. 
     Elokuussa liitymme rukoilemaan Jumalaa kunnioittavien ja hänen tahtonsa mukaisten ja avioliittojen 
puolesta. 
     ”Jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään.” (Ef. 5:33) 
 

 

Eevan nurkka 
Jeesus sanoi: ”Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä 
surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni 
tähden.” Matteus 24:9 
     Tiedämme, että maailmassa on tänä päivänä monia 
maita, joissa kristittyjä vainotaan. Open Doors -järjestön 
mukaan jopa 245 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa.  
Ollessani maaliskuussa Turkissa tapasin naisen, joka oli 
joutunut todistamaan Jeesuksen edellä mainitussa jakeessa 
ennustamaa vainoa. Hänen piti tavata kolme ystäväänsä 
eräässä asunnossa. Kaksi näistä oli saksalaisia 
lähetystyöntekijöitä ja yksi turkkilainen kristitty.  
Mennessään asuntoon häntä kohtasi karmea näky: hän löysi 
kaikki kolme henkilöä tapettuina.  Luonnollisesti nainen 
järkyttyi perinpohjin.  Kesti kuukausia, että hän jollain 
tavalla toipui tapahtumasta.  Samalla hänen uskonsa joutui 
koetukselle. Eikö Kaikkivaltias Jumala, joka on luvannut 
pitää huolta meistä olekaan sanojensa takana? 
     Nainen ja hänen puolisonsa, jotka olivat perustaneet 
useita seurakuntia eri puolille Turkkia elivät useita vuosia 
kuin pimeässä tunnelissa syvässä uskon kriisissä. Pikku hiljaa 

he oivalsivat, että myös Jeesuksen opetuslapset yhtä 
lukuunottamatta kokivat samanlaisen marttyyrikuoleman 
kuin naisen ystävät.  He palasivat takaisin hengelliseen 
työhön, jotta mahdollisimman moni turkkilainen saisi kuulla 
evankeliumin ja että kristityt voisivat kasvaa uskossaan. 
     Käytyäni maissa, joissa kristityt joutuvat elämään 
jatkuvan uhan alla, olen oppinut kiittämään Jumalaa siitä, 
että voin osallistua Suomessa vapaasti kristilliseen 
toimintaan. Kerron tehtävästäni lähetystyössä sekä Toivoa 
naisille -työstä kenenkään estämättä. Minulla on Raamattu 
ja monia hengellisiä kirjoja eikä kukaan tulee tarkastamaan 
kotiani ja etsimään sieltä kristillistä materiaalia. Samalla 
sydämessäni on yhä voimakkaampana rukous maailman 
vainottujen kristittyjen puolesta: Jeesus, auta maailman 
vainottuja kristittyjä, jotka kärsivät sinun nimesi tähden.  
Lähetä enkelisi varjelemaan heitä ja vahvista heidän 
uskoaan vaikeuksien keskellä. 
 
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



 

Rukoilemme lapsimorsiamien puolesta
ELOKUU 2019 
 
1. Herra, näytä 650 miljoonalle 
lapsena naimisiin joutuneelle 
tytölle ja naiselle rakkautesi ja 
halusi olla heidän pelastajansa, 
lunastajansa ja suojelijansa.  
(Ps. 36:7) 

2. Sinä loit sekä miehen että 
naisen kuvaksesi ja sen takia yhtä 
arvokkaiksi. Isä, muuta niiden 
mieliä ja sydämiä, jotka pitävät 
naisia huonompina ja 
vähempiarvoisempina kuin 

miehiä. (1 Moos. 1:27) 

3. Jeesus, saata paikalliset ja 
kansalliset päättäjät tukemaan 
tyttöjä ja naisia tarjoamalla 
heille mahdollisuuden 
koulutukseen, terveyspalveluihin, 

elämäntaitoihin ja toimeentuloon. 

4. Isä, auta tyttöjä, jotka on 
raiskattu ja sen jälkeen pakotettu 
perheen kunnian varjelemiseksi 
avioitumaan raiskaajan kanssa. 

5. Monet maat ovat tehneet 
aloitteita lapsina naimisiin 
joutuneiden elämäntaitojen ja 
koulutuksen tukemiseksi. Isä, 
lähetä lapsimorsiamille omien 
lasten kasvattamiseen tarvittava 

tuki ja koulutus. 

6. Herra, varjele pakkoavioliittoa 
pakenevia, kotoa karkaavia 
tyttöjä. Johdata turvapaikkoja. 
Varjele seksiin liittyvältä 
ihmiskaupalta ja kaikilta 

vahingoittajilta. (Ps. 9:9-10) 

7. Jeesus, turvaa ja suojele 
pakolaistyttöjä ja humanitaaristen 
kriisien keskellä olevia, jotka ovat 
vaarassa joutua ahdistelluiksi 

fyysisesti ja seksuaalisesti. 

8. Herra, tuo apusi kahdelle 
miljoonalle tytölle ja naiselle, 
jotka kärsivät synnytysavanteesta 
eli fistulasta. Se syntyy 
pitkittyneen synnytyksen 
seurauksena, kun sikiön pää 
painaa liian pitkään naisen 
synnytyselimiä. Synnytyselinten ja 
virtsarakon tai suolen välille 
syntyy avanne. Tämä voi johtaa 
siihen, että nainen menettää 

virtsan tai ulosteen 
pidättämiskyvyn tai molemmat. 
Korjaamattomana fistula johtaa 
kroonisiin vaivoihin ja yhteisöstä 
eristämiseen. 

9. Isä, muuta mieliä ja sydämiä 
kulttuureissa, joissa 
lapsimorsiamia käytetään 
välikappaleena velkojen 
maksussa, kiistojen 
ratkaisemisessa tai neuvoteltaessa 
sosiaalisia, taloudellisia ja 

poliittisia sopimuksia. 

10. Jumala, anna lapsimorsianten 
löytää lohdutus ja viisaus 
Sanastasi. (2 Kor. 1:3-4) 

11. Jumala, johdata jokainen 
kansakunta asettamaan 18 vuotta 
avioliiton viralliseksi alaikärajaksi 
varmistamaan, että vanhemmilla 
ei olisi valtaa pakottaa alaikäisiä 
tyttöjä avioon. 

12. Lapsiavioliitot lisäävät äidin ja 
lapsen ennenaikaisen kuoleman 
riskiä. Jeesus, muista lapsia, jotka 
syntyvät murrosikäisille äideille ja 
joiden terveydenhuolto ja 
ravitsemus voivat olla vaarassa 

jäädä puutteelliseksi. 

13. Jumala, auta lapsimorsiamia 
oppimaan Sinusta: ”…sillä nyt 
sinun aviomiehesi on hän, joka 
sinut loi. … Nyt Herra kutsuu 
sinua, hylättyä vaimoa, joka on 
toivonsa menettänyt. – Kuka 
voisi hylätä nuoruutensa 

vaimon, sanoo sinun Jumalasi.” 

(Jes. 54:5-6) 

14. Joissakin kulttuureissa 
myötäjäismaksu on tervetullut 
tulo köyhälle perheelle. Sulhanen 
saa vähemmän myötäjäisiä, jos 
morsian on nuori. Isä, estä 
lapsiavioliiton käyttö 

kaupankäynnin välineenä. 

15. Herra, herkistä 
lapsimorsiamen kanssa avioituneet 
miehet rakastamaan, arvostamaan 
ja kunnioittamaan vaimoaan. 
”Miehet, rakastakaa vaimoanne 
niin kuin Kristuskin rakasti 
seurakuntaa ja antoi henkensä 

sen puolesta.” (Ef. 5:25) 

16. Jumala, kosketa yhteisöjen ja 
kulttuurien sydämiä ja mieliä 
muuttaaksesi lapsiavioliittoja 
koskevat uskomukset ja 
käytännöt. 

17. Jeesus, saata lapsimorsiamille 
pääsy Toivoa naisille -ohjelmien 
kuuntelijoiksi, jotta he saavat 
hengellistä rohkaisua ja käytännön 

viisautta perheen huoltamiseen. 

18. Isä, tue kansainvälisiä, 
alueellisia, kansallisia ja 
paikallisia päättäjia jatkuvaan 
yhteistyöhön lapsi- ja 
pakkoavioliittojen lopettamiseksi. 
(Dan. 2:21) 

 



 

ELOKUU 2019 

19. Herra, muista lapsena 
avioituneita naisia, jotka ovat 
hylättyjä, eronneita tai leskiä. 
Johdata toimeentulo, tuki ja 
rohkaisu perheen kasvattamiseen. 

20. Maaseudulla asuvilla ja 
köyhien kotien tytöillä on muita 
suurempi riski joutua 
lapsimorsiamiksi. Useilla heistä on 
vain vähän tai ei lainkaan 
koulutusta. Isä, auta! 

21. Moni lapsimorsian on fyysisen, 
seksuaalisen, sanallisen ja 
henkisen väkivallan uhri. Jeesus, 
armahda perheväkivallasta 
kärsiviä lapsimorsiamia.  

(Ps. 140:2) 

22. Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana lapsimorsianten osuus on 
vähentynyt maailmanlaajuisesti 25 
prosentista 21 prosenttiin. Jeesus, 
johdata lapsiavioliittojen määrän 

vähenemistä edelleen. 

23. Jumala, auta meitä 
omaksumaan sinun 
avioliittonäkemyksesi yhden 
miehen ja yhden naisen välisenä 
liittona. Johdata pidättyvyyden 
opetusta ja toteutumista 
kulttuureissa kautta maailman. 

(Hepr. 13:4) 

24. Isä, suojele lapsimorsiamia. 
”Iloitkoot kaikki, jotka sinuun 
turvaavat, loppumaton olkoon 
heidän riemunsa! Sinä suojelet 
niitä, jotka rakastavat sinua, 
sinä olet heidän ilonsa lähde.” 

(Ps. 5:12) 

25. Jumala, lopeta naisten 
sukuelinten silpomisen perinne 
siirtymäriittinä naiseuteen. 
Silpomista seuraa usein 
lapsiavioliitto. Ylistämme Sinua 
Etiopiassa tapahtuneesta 
kehityksestä näiden käytäntöjen 
lakkauttamiseksi. 
KAUNIAINEN: Suomen 
Raamattuopisto, Helsingintie 10, 

klo 14-15.30 Hengelliset 
syventymispäivät, Eeva ja Jari 

Vähäsarja. 

26. Isä, johdata kunnollisia lakeja 
ja niiden noudattamista, jotta 
lainsäädännön porsaanreiät 
tukitaan, poikkeuksia ei sallita ja 
lapsiavioliitoista päästään siten 

eroon. (5. Moos. 11:1) 

27. Jeesus, saata lapsimorsiamet 
vapaiksi jatkamaan koulunkäyntiä 
ja katkaise siten monen 
sukupolven pituinen 

köyhyyskierre. 

28. Jumala, tee loppu 
lapsimorsiamien pakottamisesta 
ihmiskauppaan ja sen myötä 
altistumisesta HIV-infektioille. 

(Ps. 38:21-22) 

29. Herra, muistuta opettajia ja 
yhteisöjen johtajia opettamaan 
tytöille, että he voivat kieltäytyä 
pakkoavioliitosta. Auta opettajia 
ja päättäjiä suojelemaan näitä 
tyttöjä, jos vanhemmat eivät 
kuuntele. 
HELSINKI/ 
Tuomiokirkkoseurakunta: 
Annankulma, Annankatu 14D, klo 
13 Lähetyksen iltapäivä, Toivoa 
naisille -työ. Satu Hauta-aho 
(Sansa) & Natasha Vaalgamaa 

(Tuomiokirkkoseurakunta). 

30. Isä, anna lapsimorsiamille 
voimia.  
”Älä pelkää, minä olen sinun 
kanssasi! Älä arkana pälyile 
ympärillesi – minä olen sinun 
Jumalasi. Minä vahvistan sinua, 
minä autan sinua, minä tuen 
sinua vakaalla, lujalla 

kädelläni.” (Jes. 41:10) 

31. Jeesus, rohkaise isiä 
rakastamaan tyttäriään, 
kohtelemaan heitä arvostavasti, 
kannustamaan heitä 
koulunkäyntiin ja puolustamaan 
heitä haitallisia kulttuurin 
käytäntöjä vastaan.  
(1 Kor 13:6-7) 
TAMPERE: Tampereen Ratinan 
Stadion, Ratinan rantatie 1, klo 
11 Run for Missions -juoksuhaaste 
lähetykselle Tampere Maratonin 
yhteydessä. 
TAINIONVIRTA/Sysmä: Olavin 
toimintakeskus, Nuotta-sali, 
Uotintie 7, klo 10−16 Toivoa 
naisille ryhmän 10-vuotisjuhla. 
Mukana Eeva Vähäsarja, Satu 
Hauta-aho ja Marja Apilainen (TN-
lähettiläs). Ilmoittautuminen ja 
tieto erityisruokavaliosta 22.8. 
mennessä: Marja Apilainen, 
m.apilainen@luukku.com,  

p. 0400 763 501. 



 

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 

 
Rakkaat ystävät, 
 
Tässä kuussa meillä on vaikea aihe, kun rukoilemme lapsimorsiamien puolesta. Tuntuu hankalalta edes sanoa 
noita kahta sanaa yhdessä. Miten lapsi voi olla morsian. 
     Lapsimorsiamia ja kaikissa maanosissa. On vaikeaa käsittää, että vanhemmat myyvät lapsensa 
morsiameksi miehelle, joka voi olla yli kaksi kertaa vanhempi kuin tyttö. Vaikka tyttö on vielä lapsi eikä ole 
vielä henkisesti ja fyysisesti kehittynyt vaimoksi ja äidiksi, hänet pakotetaan siihen. 
     Miten näin voi käydä? Pohdin tätä äskettäin saksalaisen ystäväni kanssa eikä kumpikaan meistä voinut 
ymmärtää asiaa. Tunnistimme kuitenkin epätoivon, kun köyhät perheet yrittävät ruokkia lapsiaan. Olen myös 
kuullut, että lapsia myydään vanhempien ahneuden takia. Vanhemmat haluavat tavaroita, joihin heillä ei 
muuten olisi varaa. 
     Lapsimorsiamet on tärkeä rukousaihe. Jumalan täytyy puuttua tilanteeseen. Kirkon pitää tuoda tämä asia 
ihmisten tietoisuuteen. Meidän sydämemme murtuu, kun lapsilta varastetaan elämä. 
     
      ”Lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmä on hänen antinsa.” Ps. 127:3 
 
Jumala kutsuu lapsia lahjaksi. He ovat viattomia ja täynnä iloa ja naurua. Jeesus kehottaa meitä olemaan 
lasten kaltaisia uskossamme ja luottamuksessamme. ”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te 
ette pääse taivasten valtakuntaan.” Matt 18:3 
     Haluaisin tehdä yhä enemmän maailman kärsivien tyttöjen ja naisten puolesta. Jos meillä olisi vain tämä 
hetki, mitä sanoisimme Jumalalle? Mitä tekisimme seurakunnissamme? Miten lasten myyminen morsiamiksi 
voidaan lopettaa? 
     Aloitetaan rukoilemalla. Älä jätä tässä kuussa yhtään päivää väliin vaan huuda Herran puoleen, jotta 
lapset saisivat elää lapsina eikä morsiamina ja äiteinä. Kiitos että olet mukana tässä rintamassa, jotta tytöt 
saisivat kokea Kristuksen rakkauden.  Puuttukoon kaikkivaltias Jumala asioihin, jotta tytöt saisivat elää 
vapaina. 
 
Hänessä sydämeni iloitsee, 
Peggy Banks 
Kansainvälisen työn johtaja - TWR/Toivoa naisille 
 

Kuvat: TWR, 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 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 
toivoanaisille@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 


