
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI SYYSKUU 2019   

ANOMME ELÄMÄN PERUSTARPEIDEN TÄYTTYMISTÄ 
 
Jumala armahtaa köyhiä, vähäisiä ja hengessä rikkinäisiä. 
Huutomme hänen puoleensa eivät jää vaille huomiota. Aatamin 
ja Eevan väärä valinta rikkoi yhteyden Jumalaan ja toi 
vääryyden ja sodan maailmaan. Kuolema, sairaus ja rikkinäisyys 
tulivat kehoomme. Jopa maa voihkii luonnonkatastrofeissa, 
kuivuudessa, nälänhädässä ja tulvissa.  
     Jumala ei kuitenkaan jättänyt meitä yksin köyhyyteemme ja 
epätoivoomme. Hän kulkee kanssamme vaikeuksien ja puutteen 
aikoina. Hän vahvistaa, jotta kestämme. Sanansa mukaan 
Jumala on ”turvapaikka heikolle, pakopaikka kurjalle 
vaikeuksien aikana, suoja rankkasateessa, varjo helteen tullen” 
(Jes. 25:4). Toivoa naisille -ohjelmat ohjaavat kuulijoitaan 
ympäri maailmaa Herran luo, joka kuulee ja näkee ja toimii heidän puolestaan. 
     Jumala täyttää joskus tarpeemme heti, kun pyydämme: ”Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme” 
(Matt. 6:11). Jumala pyytää silti usein lapsiaan täyttämään lähellään elävien tarpeita. Toivoa naisille  
-esirukoilijoina liitymme yhteen veljien ja siskojen kanssa kautta maailman ja anomme yhdessä elämän 
perustarpeiden täyttymistä. Jumala kutsuu meitä rukoilemaan uskollisesti ja toimimaan: ”vapauttamaan 
syyttömät kahleista, irrottamaan ikeen hihnat ja vapauttamaan sorretut … murtamaan leipää nälkäiselle, 
avaamaan kotimme kodittomalle, vaatettamaan alastoman, kun hänet näemme” (Jes. 58:6-8). 
     Kun rukoilemme köyhien puolesta, antakaamme myös varojamme, aikaamme ja kykyjämme, jotta tarvitsevat 
saisivat ruokaa, puhdasta vettä, viemäröinnin, koulutuksen, terveydenhuollon, sähköä ja työtä sekä kuulisivat 
Jumalan rakkauden ja pelastuksen sanoman. 
     Jumala armahtaa köyhiä. Rukoile, että suuressa tarpeessa olevien silmät avautuisivat näkemään, että 
kaikkein suurin tarve on Jumala.    

 

Eevan nurkka 
Me suomalaiset olemme tukeneet Sansan kautta 
turkinkielistä Toivoa naisille -työtä vuodesta 2012 eli sen 
alusta lähtien. Toivoa naisille -radio-ohjelmia voi kuunnella 
FM-aseman kautta sekä pääkaupungissa Ankarassa että 
väkiluvultaan maan suurimmassa kaupungissa Istanbulissa. 
     On mielenkiintoista tarkastella, millaisia vaikutuksia 
ohjelmalla on ollut. Viime vuonna ohjelman tekijät saivat 
yhteydenoton 527 kuuntelijalta. 22 kuuntelijaa päätti 
kääntyä kristityksi. 25 ihmistä halusi löytää uudelleen 
suhteen Jumalaan. He olivat aiemmin kääntyneet 
kristityiksi, mutta olivat vieraantuneet uskosta. 20 henkilöä 
kertoi, että ohjelmien avulla heidän uskonsa oli vahvistunut 
ja he olivat oppineet uusia asioita kristinuskosta. 31 kertoi 
saaneensa apua perhe-elämän tai avioliitton solmukohdissa. 
Ohjelmien tekijät ohjasivat 11 kuuntelijaa löytämään 
paikkansa paikallisseurakunnasta. 11 henkilöä kertoi, että 
ohjelman rohkaisemina he olivat alkaneet kertoa uskostaan 
toisille. 28 kuuntelijaa soitti ja kertoi, että ohjelman avulla 
he olivat päässeet eroon jostakin elämänlaatua 
vaurioittavasta tavasta. Monissa palautteissa kuuntelijat 
kertoivat, miten paljon ohjelma heille merkitsee tai että he 
haluavat kuunnella jokaisen ohjelman. 
     Yllä mainittujen numeroiden takana on yhtä monta 
todellista elämäntarinaa. Tässä niistä yksi, 22-vuotiaan 
kuuntelijan tarina: 

     ”Äitini raiskattiin ja synnyin tuon tapahtuman 
seurauksena. Sen takia äiti ei halunnut pitää minua vaan 
antoi minut lastenkotiin. Minut adoptoitiin, mutta elämäni 
oli rankkaa. Löysin oikean äitini vuosia myöhemmin. Halusin 
tavata hänet, mutta hän ei halunnut nähdä minua. Minut 
adoptoinut perhe  ei halunnut tytärtä vaan palvelijan. Minua 
kohdeltiin eri tavalla kuin perheen muita lapsia ja 
muistutettiin säännöllisesti, että olin adoptoitu. Olin 
perheen siivooja ja ruuanlaittaja. Kun täytin 18, perhe myi 
minut vanhemmalle miehelle ja elämäni muuttui vielä 
huonompaan suuntaan. Olen yhä naimisissa, sillä minulla ei 
ole paikkaa, minne mennä. 
     Olen puhunut paljon kurjasta elämästäni, mutta soitin 
teille siksi, että käännyin kristityksi ja halusin kertoa teille 
tästä iloisesta tapahtumasta. Siitä on nyt neljä kuukautta. 
Kiitos paljon ohjelmastanne. Kun kuuntelen sitä, en tunne 
itseäni yksinäiseksi. Te olette sisariani Kristuksessa.” 
     On mahtavaa, että Sansan kautta saamme olla mukana 
tässä työssä. 
 
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



 

Rukoilemme köyhyydessa elävien puolesta
SYYSKUU 2019 
 
1. Jumala, välitä Toivoa naisille 
(TN)-ohjelmia kuunteleville tieto 
huolenpidostasi. Sinä lujitat ja 
rohkaiset selviytymään 
vaikeimmissakin olosuhteissa. 
ESPOO/Leppävaara: Karakappeli, 
Karakalliontie 12, klo 13 messu, 
Eeva ja Jari Vähäsarja. Messun 
jälkeen Luomakunnan sunnuntain 
kirkkokahvit, Vähäsarjat. 

2. Herra, saata hätäapujärjestöt 
ja maiden hallitukset johtamaan 
viranomaiset vastuuseen rahan, 
ruoan ja tarvikkeiden 
asianmukaisesta käytöstä. Näin 
autetaan äärimmäisen köyhyyden, 
pakolaistilanteen ja 
luonnonkatastrofien vuoksi 

kärsiviä. 

3. Isä, johdata Intiassa 
köyhtyneiden leskien joukkoa 
ottamaan vastaan pelastus ja 
saamaan aineelliset tarpeensa 
tyydytetyiksi. He saivat äskettäin 
Toivoa naisille -tiimeiltä peittoja, 
lakanoita, pyyhkeitä ja sari-
vaatteita ja kuulivat ilosanoman. 
ESPOO/Leppävaara: Lasten 
kappeli Arkki, Leppävaarankatu 7 
B (3.krs.), klo 13 lähetyspiiri, 

Eeva ja Jari Vähäsarja. 

4. Jeesus, auta köyhyydessä eläviä 
iäkkäitä, vammaisia ja 
yksinhuoltajina toimivia naisia 
Etelä-Koreassa. Varjele Pohjois-
Korean loikkareita, jotka 
pakenevat elintarvikepulaa ja 
autoritaarista hallintoa. 
TAMPERE/Tuomiokirkkosrk: 
Katariinan seurakuntakoti, 
Hatanpään puistokuja 20, klo 
12.30 Rukous ja radio-ohjelmat 
tuovat toivoa naisille, TN-
lähettiläs Liisa Heinänen. 

5. Jumala, johdata Turkin 
talouskriisissä, jonka seurauksia 
ovat elintarvikepula ja 
työttömyys. Pelko ja paine saavat 
monet etsimään uutta elämää. 
Ylistämme Sinua kymmenestä 
ihmisestä, jotka ottivat Kristuksen 
äskettäin vastaan TN-lähetysten 

kautta. 

6. Jumala, herätä tuloista 
riippumatta kaikkien uskovien 
sydämissä kiitollisuutta ja 
luottamusta siihen, että Sinä 
turvaat aineelliset tarpeet. 
Tehköön jokainen, mitä Sinä 
edellytät ja toivot kunkin 
tekevän, niin että emme 
tavoittelisi toimeentuloa vain 

ongelmiemme ratkaisemiseksi. 

7. Isä, lujita köyhien uskoa. 
”Onhan Jumala valinnut juuri 
maailman silmissä köyhät 
olemaan uskossa rikkaat ja 
perimään valtakunnan, jonka 
Jumala on luvannut häntä 
rakastaville.” (Jaak. 2:5) 
KANNUS: Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat (6.-8.9.), Vapaa-
aikakeskus KitinVapari, 
Liikuntatie 2, klo 13-13.45 Toivoa 
naisille -työ Aasiassa, Arja 
Savuoja. 
KUOPIO/Alava: Neulamäen 
kirkko, Vesurikuja 4, klo 9-14.30 
Toivoa naisille -työn 
aluetapahtuma, Eeva Vähäsarja ja 

TN-lähettiläs Liisa Heinänen. 

8. Herra, auta Ranskassa 
opiskelijoita, 
yksinhuoltajavanhempia ja 
iäkkäitä, joilla on vaikeuksia 
saada rahat riittämään. Moni 
tekee alhaisten palkkojen takia 
useaa työtä tai hankkii ruokaa 
hyväntekeväisyysjärjestöiltä. 

9. Jeesus, siunaa TN-tiimin 
jäseniä ja esirukoilijoita, jotka 
järjestävät taitokoulutusta ja 
terveysseminaareja, antavat 
talousneuvontaa ja lahjoittavat 
ruokaa ja vaatteita tarvitseville. 

10. Isä, tue Etiopian naisia 
hengissäpysymisen kamppailussa. 
Synnytä keinoja tulojen 
hankkimiseen. Jotkut keräävät 
metsistä puuta myytäväksi 
hinnalla, joka ei kata edes yhden 

aterian kustannuksia. (Ps. 70:5) 

11. Herra, siunaa Nepalin TN-
ohjelman kuulijoita, jotka 
hengellisen ohjauksen lisäksi 
saavat opastusta kenkien 
valmistamiseen, ompeluun ja 
räätälin taitoihin ja sitä kautta 

ansaitsemiseen. 

12. Isä, pelasta tuhannet Saksan 
prostituoidut köyhyydestä ja 
johdata, että heidät tavoitetaan 
Kätketyt aarteet -
kuunnelmasarjan kautta. Suurin 
osa näistä naisista on kotoisin 

köyhistä Itä-Euroopan maista. 

13. Jumala, siunaa Paraguayn 
naisvankeja, jotka kuuntelevat 
TN-ohjelmaa ja rukoilevat 
yhdessä. Ylistys Sinulle tästä 
työstä. Anna naisten 
vapautuessaan löytää työtä ja 
kristittyjen tukea. 
SASTAMALA: Vammalan tori, 
Torikatu, klo 12 Lähetystori. 
Kansainvälinen Toivoa naisille -
työ, TN-lähettiläs Liisa Heinänen. 

14. Jeesus, pehmitä seurakuntien 
sydämet köyhien ahdingolle. 
”Joka sulkee korvansa köyhän 
pyynnöltä, joutuu itse 
pyytämään saamatta 
vastausta.” (Sananl. 21:13). 

15. Isä, siunaa yli kolmea miljoona 
venezuelalaista, jotka lähtivät 
maastaan väkivallan sekä ruoka- 
ja lääkepulan takia. Yli miljoona 
on paennut naapurimaahan 
Kolumbiaan. (Ps. 12:5) 
ESPOO/Tuomiokirkkosrk: 
Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3, 
klo 16 Nojatuolimessu, 
haastattelusaarnassa Eeva ja Jari 

Vähäsarja. 

16. Herra, johdata lisää radioita, 
MP3-soittimia ja muita 
medialaitteita varattomille 
naisille, jotka ovat innokkaita 

kuulemaan TN-ohjelmia. 

17. Isä, synnytä suuria 
harppauksia maailmanlaajan 
köyhyyden kukistamiseksi. 
Köyhyys sisältää työttömyyttä, 
sosiaalista ulkopuolelle jättämistä 
sekä vahvaa alttiutta tuhoille, 

taudeille ja muille uhille. 

18. Jeesus, auta naisia ja lapsia, 
jotka elävät syvässä köyhyydessä 
ja tarvitsevat ruokaa, puhdasta 
vettä, wc:n ja viemärin, 
turvallisen asunnon, 
terveydenhuollon ja riittävät 
tulot. 



 

SYYSKUU 2019 
 
19. Jumala, synnytä Albanian 
työnantajissa pelko Sinua 
kohtaan; johdata maksamaan 
työntekijöiden palkat joka kuussa. 
Monet työntekijät odottavat 
palkkojaan kaksi tai kolme 
kuukautta – vain nähdäkseen 
kaiken menevän velkoihin. 
KANGASALA: Kahvila Seurahuone, 
Myllystenpohjantie 2, klo 14.30-
16 Kirkonkylän lähetyspiiri, 
Sansan ja Toivoa naisille -työn 

esittelyä, Tea Rasi. 

20. Isä, nosta kaduilla elävät 
rutiköyhät pakolaiset pois 
kerjäläisyydestä. Pelasta rahan 
takia prostituutioon tai 
vanhemman miehen kanssa 
naimisiin pakotetut naiset ja 

lapset. (Ps. 82:3-4) 

21. Jumala, saata Kenian 
korruptio hallintaan. Lähes puolet 
kansasta elää äärimmäisessä 
köyhyydessä. Johdata naiset 
löytämään työtä perheen 
ruokkimiseksi. (Ps. 35:10) 
KYYJÄRVI: Kirkko, Tuliharjuntie 
18, klo 9.30-15 Pohjoisen Keski-
Suomen rovastikunnan 
lähetystapahtuma, mukana Eeva 
ja Jari Vähäsarja.   

22. Herra, nosta Somalian kansa 
äärimmäisestä köyhyydestä, joka 
johtuu epävakaasta 
keskushallinnosta, yhteiskunnan 
kiistoista sekä tulvista ja 
kuivuudesta. 
ESPOO/Espoonlahti: Kirkko, 
Kipparinkatu 8, klo 11 messu, 
Eeva ja Jari Vähäsarja. Messun 
jälkeen kirkkokahvit, Vähäsarjat. 
PELKOSENNIEMI: Kirkko, 
Kirkkotie 10, klo 10 messu, saarna 
Arja Savuoja. Messun jälkeen 
lähetystilaisuus, Toivoa naisille 

Kambodžassa, Savuoja. 

23. Isä, auta Uruguayn kansaa 
matalapalkkatöiden, kalliiden 
palveluiden, lukuisten 

kodittomien ja lisääntyvän 

maahanmuuton keskellä. 

24. Jumala, johdata köyhiä 
ruandalaisia, jotta hallinnon 
toimet tavoittaisivat heidät 
köyhyyden vähentämiseksi. 
Ylistämme jo tapahtuneista 
edistysaskelista. 
JÄRVENPÄÄ: Kirkonkulman sali, 
Kirkkotie 6, klo 14 
Medialähetyspiiri, Työ TWR:ssä ja 
Toivoa naisille -työ Euroopassa, 

Eeva ja Jari Vähäsarja. 

25. Isä, auta Puolassa 
henkilökohtaisten 
elämäntilanteiden vuoksi 
rutiköyhiksi joutuneita ja niitä 
lukuisia, jotka nipin napin 
selviävät hengissä. 
ESPOO/Tuomiokirkkosrk: 
Laaksolahden kappeli, Ylänkötie 
16, klo 10-11.30 Perhekerho, Eeva 
ja Jari Vähäsarja. 
TAMPERE/Harju: Kalkun 
seurakuntakoti, Pitkäniemenkatu 
9, klo 10-12 Kalkun kirkontupa, 
Rukous maailman naisten 
puolesta, TN-lähettiläs Liisa 
Heinänen. 

26. Jeesus, muista kansainvälisen 
köyhyysrajan (1,9 dollaria 

päivässä) alapuolella olevia 783 
miljoonaa ihmistä, joista yli 
puolet on Saharan eteläpuolisesta 

Afrikasta. 

27. Isä, johdata Serbian köyhiä ja 
alistettuja naisia, joilta puuttuu 
usein tuki ja mahdollisuus itsensä 
kehittämiseen koulutuksen ja työn 

kautta. 

28. Herra, auta 
maailmanlaajuisesti 844 miljoonaa 
ihmistä vailla puhdasta vettä ja 
2,3 miljardia, joiden käytössä ei 

ole wc:tä. 

29. Isä, johdata Bulgarian 
romaneille lisää 
koulutusmahdollisuuksia. Yli 68 
prosenttia heistä elää 
köyhyydessä alhaisen 
koulutusasteen vuoksi. 
ESPOO/Tuomiokirkkosrk: Suvelan 
kappeli, Kirstintie 24, klo 15 
Iltapäivä kappelilla, Eeva ja Jari 

Vähäsarja. 

30. Jeesus, anna toivosi 
Ukrainassa vaikeissa olosuhteissa 
oleville työttömille, perheistä 
huolehtiville, pienipalkkaisille ja 

työn etsimiseksi maasta lähteville. 



 

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 

 
”Avaa sinä suusi hiljaisten puolesta, hanki oikeutta syrjityille. Avaa suusi ja anna oikea tuomio, aja kurjan 

ja köyhän asiaa.” Snl 31:8-9 

Rakkaat ystävät, 
 
Ovatko kirjeeni alun sanat todellakin Raamatun Sananlaskujen kirjasta? Ne kirjoitti kuningas noin 3000 vuotta 
sitten. Hän oli saanut ohjeen äidiltään. Yleensä muistamme Sananlaskujen luvusta 31 vain hyvän vaimon 
ylistyksen. Nämä sitä ennen kirjoitetut jakeet osoittavat, että hyvä vaimo ja äiti rohkaisee poikaansa 
vaalimaan oikeudenmukaisuutta. 
Vaikka sekä miehet että naiset elävät köyhyydessä, naiset ovat vielä heikommassa asemassa. Usein he syövät 
muiden tähteitä ja ovat terveydenhoitojonossa viimeisinä, mutta joutuvat ensimmäisinä seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreiksi selviytyäkseen hengissä. 
     Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että köyhät ovat aina heidän luonaan. Emme saa tulkita Jeesuksen 
tarkoittaneen, että Jumala ei odota meidän tekevän mitään köyhien hyväksi. Hän haluaa meidän puhuvan 
niiden puolesta, joilla ei ole omaa ääntä ja puolustavan köyhiä. Hän lupaa meille siunauksensa, jos 
omaksumme tämän asenteen. 
 

”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.” Matt. 5:3 

Raamatun tuntija Kent Hughes opettaa, että kreikankielinen sana ”köyhä” tarkoittaa ”kyyristyä kuten 
köyhä”. Hän jatkaa, että se tarkoittaa niin syvää köyhyyttä, että ihmisen on kerjättävä elääkseen. Hän on 
täysin riippuvainen muiden avusta selvitäkseen. 
     Elämmekö täysin riippuvaisina Jumalasta? Kun rukoilemme tässä kuussa, pyydetään, että voisimme olla 
hengessämme köyhiä. Rukoillaan niiden puolesta, jotka tarvitsevat Jeesusta pelastajakseen. Kiitos, että olet 
mukana rukoilemassa, että voisimme palvella Herraa joka päivä hengessämme köyhinä. 
 
Hänessä sydämeni iloitsee, 
Peggy Banks 
Kansainvälisen työn 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 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 


