
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI MARRASKUU 2020  

RUKOILEMME VAINOTTUJEN KRISTITTYJEN PUOLESTA 
 
Voisi ajatella, että kristittyjen vainot kuuluvat menneisyyteen. Kuitenkin yli 260 miljoonaa kristittyä vainotaan 
edelleen. Joka kahdeksatta kristittyä siis rääkätään uskon tähden! Vainottujen puolesta toimiva Open Doors -
järjestö raportoi, että väkivalta seurakuntia kohtaan on lisääntynyt dramaattisesti: vuonna 2019 
jumalanpalveluspaikkoihin tai uskonnollisiin yhteisöihin hyökättiin lähes 9 500 kertaa, kun edellisenä vuonna luku 
oli 1 850.  
 
Vaino tarkoittaa yksilöön tai ihmisryhmään 
kohdistuvaa epäoikeudenmukaista, 
väkivaltaista tai julmaa kohtelua, jonka 
peruste voi olla ideologinen, poliittinen, 
uskonnollinen, seksuaalinen tai jopa 
rodullinen. Tätäkin tekstiä luetaan paikossa, 
joissa uskon harjoittaminen on vaarallista tai 
jopa kiellettyä. Haluamme rohkaista teitä. 
 
Viime vuosina kristityt ovat joutuneet vakavan 
vainon kohteeksi monin paikoin Länsi- ja 
Keski-Afrikkaa kuten Nigeriassa ja Keski-
Afrikan tasavallan levottomuuksissa. 
Jatkamme rukousta kaikkien vainottujen 
yhteisöjen puolesta, jotta ne vaikeuksien 
keskellä tarrautuisivat Kristuksen antamaan toivoon. Lähetämme monien medioiden kautta radio-ohjelmia, jotka 
ylittävät kulttuurisen, poliittisen ja uskonnollisen vihollisuuden muurit vahvistaen kuuntelijoiden uskoa tuskan ja 
yksinäisyyden hetkinä. 
 
Niin kuin kuka tahansa vainottu, kristitytkin tuntevat pelkoa, epävarmuutta, tuskaa ja kärsimystä. Heidän on 
tärkeää luottaa Raamatun lupauksiin. 
 
Riippumatta siitä, missä olemme, mitä teemme ja mitä meille tapahtuu, emme ole yksin. Tämä lupaus antaa 
kahleissakin voimaa pysyä lujana ja julistaa Jumalan Sanaa. Vainoajienkin tulee kuulla ilosanoma ja tulla 
tuntemaan Jeesus Kristus, jotta he muuttuisivat vainoajista Jeesuksen opetuslapsiksi. Jeesus sanoi seuraajilleen: 
”opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän 
kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:20) 
 
Ilosanoma kuuluu koko ihmiskunnalle. Sen kertominen on Herralta saamamme tehtävä. Jeesus on syvin ratkaisu 
kaikkiin tämän maailman ongelmiin, väärinymmärryksiin ja suvaitsemattomuuteen. Mitä enemmän ihmiset elävät 
pimeydessä, sitä enemmän heidän tekonsa kääntyvät pahaan. 
 
Meillä on ratkaisu, mutta mitä teemme? Monet etsivät toivoa ilman Jumalan pelastuksen Sanaa. Nyt on oikea 
aika toimia. 
Toivoa naisille -työhön osallistuvat kertovat uskostaan, kutsuvat muita naisia kuuntelemaan kristillisiä ohjelmia, 
tutkivat Jumalan Sanaa rukousryhmissä ja rukoilevat toistensa puolesta. Jumalan valtakunta kasvaa joka päivä. 
Kuten Paavali sanoi meille, Jumala tahtoo, että ”kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1 
Tim. 2:4). 
 
Jumala siunatkoon ja vahvistakoon kaiken mitä teette, jotta hänen Sanansa loistaa jokaiselle, jonka kohtaatte. 
 
Estelle Ametoglo, Länsi- ja Keski-Afrikan Toivoa naisille -työn aluekoordinaattori 

 



 

Rukoilemme vainottujen kristittyjen puolesta
MARRASKUU 2020 

1. Herra, auta meitä, 
maailmanlaajaa seurakuntaasi, 
nöyrtymään, katumaan tahtosi 
rikkomista ja pyytämään yhdessä 
kansoille hengellistä paranemista 
ja kykyä hoitaa asioita yhdessä. 
(2. Aikak. 7:14) 
ESPOO/Tuomiokirkkosrk: 
Auroran kappeli, Heiniemenpolku 
1, klo 12 messu, Eeva ja Jari 
Vähäsarja. 

2. Isä, anna toivo, rauha ja oikeus 
Ukrainan Donbassin miehitettyjen 
alueiden vainotuille uskoville, 
joita on sakotettu ja suljettu 
vankilaan. Hallitus kieltää 
evankelioimisen niillä alueilla. 
(Matt. 5:10-12) 

3. Isä, muista rauhanturvaajia ja 
eri maiden asevoimissa 
työskenteleviä, jotka joutuvat 
olemaan pitkiä aikoja kaukana 
läheisistään. Johdata huutamaan 
puoleesi, anna pelastus, rauha ja 
turva. (Ps. 4:9)  
IISALMI: Seurakuntatalo, 
Ilvolankatu 14b, klo 18 
lähetysilta, Toivoa naisille -työ ja 
SAT-7-työ toivon välittäjinä, Satu 
Hauta-aho. 

4. Herra, rukoilemme Etiopian 
vankiloissa olevien puolesta. Anna 
heidän kuulla ja ottaa vastaan 
Jeesuksen ilosanoma ja olla 
vapautumisen jälkeen osana 
rauhan kansaa. (2. Piet. 1:4)  

5. Isä, muistamme Länsi-Afrikan 
Beninin nuoria tyttöjä ja 
opiskelijoita, jotka perhe ja 
ystävät ovat hylänneet Jeesuksen 
seuraamisen vuoksi. Lähetä heille 
kristittyjä ystäviä rohkaisemaan 
uskossa. (2. Kor. 13:11)  

6. Herra, ylistys sinulle, että 800 
eristyksissä Uruguayn vankiloissa 
olevaa naista voi kuulla toivon 
sanomasi Toivoa naisille -
lähetysten ja muiden kristillisten 
radio-ohjelmien kautta. (Jes. 
61:1)  

7. Herra, johdata monia uusia 
Saksan uskovia tukemaan Toivoa 
naisille -työtä ja muita järjestöjä, 

jotka auttavat yksinäisiä, 
puutteenalaisia ja vainottuja 
kristittyjä. (1. Tess. 5:11) 

8. Herra, anna päättäjille 
viisautta, kun he vapauttavat 
vankeja koronapandemian 
hillitsemiseksi. Monet paikalliset 
seurakunnat tukevat näiden 
vankien paluuta yhteiskuntaan. 
(Kol. 1:9)  

9. Armollinen Jumala, lohduta, 
lujita ja anna rauha yksinäisten, 
masentuneiden ja eristäytyneiden 
sydämeen. Muista vanhainkodeissa 
olevia, jotka eivät ole voineet olla 
yhteydessä läheisiinsä, sekä heitä, 
joiden luona ei saa vierailla 
sairaalassa. (Ps. 10:17)  

10. Isä, Etelä-Afrikan vangit 
pyytävät esirukousta itsensä, 
perheensä ja yhteiskuntaan 
palaamisensa puolesta. Auta 
rakastamaan Jeesuksen nimessä 
näitä neuvottomia, yksinäisiä ja 
ei-toivottuja ihmisiä. (Ps. 25:16)  

11. Herra, rukoilemme uskonsa 
vuoksi vainottujen lastesi puolesta 
kaikkialla maailmassa. Suojele ja 
anna vahva kokemus 
läsnäolostasi. (Ps. 91)  
VANTAA/Hämeenkylä: 
Kerhohuoneisto, Lammaskuja 2 B, 
klo 18 lähetyspiiri, Jari ja Eeva 
Vähäsarja. 

12. Isä, anna Nepalin kristityille 
näkemystä ja luovuutta välittää 
ilosanomaa ja kristillisiä radio-
ohjelmia vankiloihin. Herkistä 
vankien sydän vastaanottavaiseksi 
totuudellesi. (1. Tess. 2:13)  

13. Herra, suojele Kroatian kautta 
kulkevia vainottuja veljiämme ja 
sisariamme. Varjele vainoojilta ja 
johdata turvaan muihin Euroopan 
maihin, joissa voi elää avoimesti 
uskovana. (Ps. 5:12)  

14. Jumala, muista Intian nuoria, 
yksinäisiä ja eristyksissä olevia 
leskiä. Anna viisautta kasvattaa 
lapsia ja elättää heidät. (Fil. 
4:19)  
PIRKKALA: Toivoa naisille -työn 
virtuaalinen 20-vuotisjuhla klo 
14-16, Toivon säteitä. Juhlassa 

saadaan kuulumisia Suomesta, 
Euroopasta ja eri puolilta 
maailmaa. Mukana videon 
välityksellä Toivoa naisille-työn 
kansainvälinen johtaja Peggy 
Banks sekä ensi vuoden alussa 
aloittava Euroopan, Keski-Aasian, 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
Toivoa naisille -työn 
koordinaattori Miia da Silva. 
Paikanpäällä juhlassa Pirkkalan 
seurakunnan lähetys- ja 
kansainvälisen työn ohjaaja Anne 
Vähätalo, medialähetys 
Sanansaattajista Eeva Vähäsarja, 
Satu Hauta-aho, Kati Lücke sekä 
Liisa Heinänen.  Virtuaalijuhlaa 
pääsee seuraamaan 
tapahtumapäivänä osoitteesta: 
sansa.fi/tapahtumalive. 
Tervetuloa! 

15. Isä, pelasta, paranna ja 
uudista Paraguayn vangit. Anna 
ilosanomasi vapauttaa heidät, 
jotta he voivat julistaa 
totuuttasi. (Jes. 42:7)  

16. Herra, opasta Indonesiassa 
kristityiksi kääntyneitä löytämään 
uskovien yhteisö, joka voi tukea 
heitä ja auttaa kasvamaan 
tuoreessa uskossa. (Fil. 2:1-3)  

17. Isä, turvaa vankilassa lapsen 
synnyttäneiden naisten tarpeet. 
Lähetä äideille ja vauvoille ruokaa 
ja terveydenhuolto. (Ps. 146:7) 
JYVÄSKYLÄ/Kuokkala: Kirkko, 
Syöttäjänkatu 4, klo 18 Toivoa 
naisille -tilaisuus, Satu Hauta-
aho.  

18. Herra, rohkaise ja anna 
vainotuille arabikristityille rauha 
ja jopa iloa, jotta heillä olisi 
kestävyyttä kärsimyksien keskellä. 
Auta heikkoja voimaantumaan ja 
saamaan tukea. Päästä veljemme 
ja sisaremme vihollisen käsistä, 
tee kaiken ylittävä voimasi 
tunnetuksi. (Room. 15:4-6)  
KUOPIO/Tuomiokirkkosrk: 
Tuomiokirkko, Vuorikatu 17, klo 
11 Virkistyspäivä, Eeva ja Jari 
Vähäsarja. 

19. Herra, salli Pohjois-Koreassa 
pidätettyjen 
lähetystyöntekijöiden säilyttää 
uskonsa ja jatkaa sinun 
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rakastamistasi vaikeuksien 
keskellä. Johdata pian vapauteen 
ja perheen luokse. (Ps. 142:7)  

20. Isä, vapauta uiguurit ja muut 
vähemmistöt Kiinan 
keskitysleireistä 
kansanmurhasyytösten levitessä. 
Johdata etsijät löytämään 
omankielinen kristillinen radio-
ohjelma. (Ps. 12:5) 

21. Herra, rohkaise ja vahvista 
naisvankeja, joita syytettiin 
rikoksista, joita he eivät olleet 
tehneet. Voittakoon oikeutesi, 
pääsköön jokainen viaton 
vapaaksi. (Sananl. 21:15)  

22. Rukoilemme, että Liberian 
hallinto järjestää naisille 
myyntipaikkoja, joissa he voivat 
myydä tuotteitaan. Tee loppu 
myyntituotteiden 
takavarikoinnista ja poliisin 
harjoittamasta häirinnästä. (Ps. 
103:6)  
ESPOO/Leppävaara: Kirkko, 
Veräjäkallionkatu 2, klo 11 
messu, Eeva ja Jari Vähäsarja. 
Messun jälkeen 
lähetystapahtuma, Vähäsarjat. 

23. Isä, ylistämme sinua uskovista, 
jotka uskollisesti vierailevat 
Albanian vankiloissa ja tekevät 
siellä hengellistä työtä. Anna 
heille viisautta ja turvaa 
jatkossakin mahdollisuus jakaa 
totuuttasi vangeille. (Matt. 25:36)  

24. Herra, muista eristäytyviä, 
jotka eivät hakeudu sinun luoksesi 
tai muiden seuraan pyytääkseen 
apua. Varjele musertavilta 
ajatuksilta, tuhoavalta 
käyttäytymiseltä sekä 
itsemurhalta. Murtautukoon 
rakkautesi ja armosi haitallisiin 
ajatuksiin. (Joh. 8:32)  

25. Herra, vahvista uskon tähden 
perheensä vainoamien 
kambodžalaisten kristittyjen 
uskoa. Auta heitä loistamaan 
jatkuvana valona perheilleen. (Ps. 
19:86)  

26. Isä, anna viisautta ja 
myötätuntoa Tanskan vankiloissa 
työskenteleville kristityille. He 
voivat välittää Jeesuksen tuoman 
pelastuksen ja paranemisen 
vangeille, jotka ovat valmiita 
puhumaan elämästä ja 
uskosta. (Luuk. 4:18) 

27. Rakas Herra, auta suomalaisia 
uskovia pitämään kiinni uskostaan 
maallistuneessa yhteiskunnassa, 
jossa uskoa saatetaan väheksyä ja 
pilkata. Opeta kohtaamaan ei-
uskovia rakkaudella ja 
myötätunnolla. (Room. 15:4)  

28. Herra, muista Ruotsin, 
Kanadan ja muiden pohjoisten 
valtioiden ikääntyneitä, jotka 
ovat talvikuukausina eristyksissä 
ja joille soitetaan harvoin. 
Johdata uskovat tavoittamaan 
heitä henkilökohtaisella 
huolenpidolla ja rakkaudella. 
(Joh. 13:34-35) 

29. Herra, tue Romanian 
kristittyjä vaimoja elämään 
tahtosi mukaista elämää, jotta 
aviomies ehkä ilman ainoatakaan 
puhuttua sanaa rohkaistuu 
kääntymään Kristuksen puoleen ja 
lopettaa kristityn puolison ikävän 
kohtelun. (1 Piet. 3:1-2) 

30. Isä, rukoilemme kaikkien 
vainottujen kristittyjen puolesta 
Suomessa toimivien järjestöjen ja 
vapaaehtoisten puolesta. Anna 
intoa ja varat työhön, jotta 
tietoisuus kasvaisi ja rukous 
voimistuisi. (Joh. 16:33)

 

 

Eevan nurkka 
 
Toivoa naisille -työssä valitaan joka vuodelle sana ja 
raamatunkohta, joihin keskitytään vuoden aikana. Tämän 
vuoden sana on ollut lepo ja siihen liittyvä raamatunkohta 
Matteuksen evankeliumista luvusta 11 jakeet 28 - 30. 
Jakeessa 28 luemme Jeesuksen sanat: ”Tulkaa minun 
luokseni kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan 
teille levon.” 
     Väsymys on meille kaikille tuttu asia.  Aivan samalla 
tavalla monet Raamatun henkilöt väsyivät tehtävässään.  
Itselleni tärkeä opetus Jumalan huolenpidosta on 
Ensimmäisestä Kuningasten kirjasta luvuista 18 ja 19. 
Profeetta Elia oli taistellut Jumalan puolesta ja tuhonnut 
Baalin profeetat. Jumala käytti Eliaa antaessaan sateen 
pitkän kuivuuden jälkeen. Elia oli voimakkaasti Jumalan 
käytössä. Hän koki kuitenkin vastustusta ja hänet uhattiin 
tappaa.  Hän joutui pakenemaan henkensä uhalla. 
     Kaiken tämän jälkeen Elia uupui ja masentui.  Silloin hän 
sai kokea Jumalan käytännöllistä huolenpitoa: Elia nukkui. 
Enkeli herätti hänet välillä syömään. Sitten Elia nukkui 
uudestaan ja jälleen enkeli herätti hänet syömään. Elia 
lepäsi niin kauan, että sai voimansa takaisin.  Sitten hän 
lähti Horebille kohtaamaan Herraa. 

     On mielenkiintoista, että Herra halusi kuulla, mitä Elialla 
oli mielessään. ”Herra kysyi: Miksi olet täällä Elia?” (1 Kun. 
19: 9). Kaikkitietävä Jumala haluaa kuulla meiltäkin, mitä 
meille kuuluu. Hän haluaa, että omin sanoin kerromme 
hänelle ilomme ja surumme.  Jumala ilmestyi Elialle 
hiljaisessa huminassa (1 Kun. 19:12).  Joskus tuota huminaa 
kuvataan hiljaisuuden ääneksi.  Minulle jae 12 puhuu 
Jumalan rauhasta, josta saan ammentaa väsyneenä uutta 
voimaa.   
     Itselleni tämä vuosi on ollut monella tavalla rankka. 
Korona vei voimat maaliskuussa ja palasimme  Itävallasta 
Suomeen mieheni Jarin kanssa suunnitelmista poiketen hyvin 
yllättäen lyhyellä varoitusajalla. Syyskuussa matkustimme 
Wieniin pakkaamaan kotimme ja hyvästelemään ystävämme. 
Muuttuneiden lentoaikataulujen vuoksi aikaa oli hyvin 
rajoitetusti käytössä. Olen ollut väsynyt ja tarvinnut paljon 
lepoa. 
     Annetaan itsellemme ja toisille lupa levätä ja viettää 
aikaa Jumalan läsnäolossa. Voimien palauduttua saamme 
jälleen palvella Jumalaa ja toisiamme iloiten. 
 
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



  

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 
 
”Sinä päivänä (kun Stefanos oli kivitetty kuoliaaksi) puhkesi ankara vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, 
ja kaikki muut paitsi apostolit hajaantuivat eri puolille Juudeaa ja Samariaa.” (Apt 8:1) 

Rakkaat ystävät, 
 
On vaikeaa käsittää kaikkea tänä vuonna tapahtunutta. Koronaviruksen leviäminen, yhteiskunnan sulkeminen, 
kotikaranteeni, lomautukset ja työpaikkojen menetykset, koronapandemiaan sairastuneet tai kuolleet 
läheiset ja edelleen jatkuva ”uuden normaalin” etsiminen. Mistä on kyse? Missä Jumala on kun maailma 
kärsii? Kärsimys ei ole uuttaa Jeesuksen seuraajille. Ehkä kärsimys ei ole samanlaista kuin Stefanoksen ja 
apostolien kärsimykset, mutta voimme kokea samanlaisia vaikutuksia elämässämme. 
 
Marraskuun rukouskalenteri muistuttaa, että kristityt joutuvat edelleen meidänkin aikanamme vainotuiksi 
uskonsa tähden. Voimme rukoilla myös vainoajien puolesta, että hekin oppisivat tuntemaan Jeesuksen ja 
saisivat rauhan ja ikuisen elämän, joka on luvattu Jeesuksen seuraajille. Uskon, että Jeesuksen lupaama 
siunaus uskonsa vuoksi vainotuille antaa heille voimaa kestää. ”Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi 
vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.” (Matt. 5:10) 
 
Tiedämme, että naisetkin joutuvat uskonsa vuoksi kokemaan vainoa. Vainoajia voivat olla perheenjäsenet, 
kirkot tai uskonnolliset ääriryhmät. Samalla kuulemme, kuinka Toivoa naisille -ohjelmien kuuntelu antaa 
naisille turvapaikan, jossa he löytävät rauhaa ja rohkaisua kestää koetukset. Monet kokevat iloa, josta Jaakob 
kirjoittaa. ”Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän 
tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä.” (Jaak. 1:2-3) 
 
Rukoillaan vainotuilla Jumalan tarjoamaa jatkuvaa lohdutusta, apua ja uskon vahvistumista. Rukoillaan, että 
me kaikki saamme elää Pyhän Hengen voimassa Jeesuksen todistajina. Kiitos, että rukoilette turvaa naisille 
kaikkialle maailmaan kaikille sukupolville. 
 
Hänessä sydämemme 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 


