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”Toivoa naisille -työ on kuin lääke, 
joka parantaa särkyneitä sydämiä”

Rukoilemme Euroopan puolesta

Serbia on kaunis maa. Sen myrskyisä lähihistoria on kuitenkin täynnä 
sotia sekä kansallista ja uskonnollista suvaitsemattomuutta. Yksi 
eniten kärsineistä ryhmistä ovat Serbian naiset.

 
Serbiassa naisille ei tarjota samoja oikeuksia kuin miehille. Esimerkiksi 
serbialaisten naisten mahdollisuudet kouluttautua ovat huonommat 
kuin miesten. Monet naiset tuntevat itsensä syrjäytyneiksi ja 
näkymättömiksi. Naisiin kohdistuva väkivalta, hyväksikäyttö ja 
laiminlyönti on yleistä. Tästä syystä Toivoa naisille -työ on tässä 
levottomassa maassa kuin lääke, joka parantaa särkyneitä sydämiä, 
palauttaa toivon sekä tuo harmoniaa ihmissuhteisiin.

Joka päivä lyhyt viesti, rukous tai Raamatun jae tavoittaa lähes 10 000 
naista Serbiassa ja 7 000 naista Kroatiassa Facebook- ja Instagram-
sivujemme sekä YouTube-kanavamme kautta. Naisilla on mahdollisuus 
kuulla, kuinka arvokkaita ja rakastettuja he ovat Jumalan silmissä.  
Taivaallisella Isällä on suunnitelma heidän elämälleen. On hienoa 
nähdä, millaisen muutoksen naiset kokevat. He kohtaavat Jeesuksen 
ja hänen ihmeellinen rakkautensa palauttaa heidän identiteettinsä, 
arvonsa ja toivonsa.

Serbian ja Kroatian TN-tiimit tekevät tiivistä yhteistyötä. TN-ohjelmat tuotetaan sekä kroatiaksi että serbiaksi. Nämä 
ohjelmat ovat ainutlaatuisia tällä alueella. Aikaisemmin ei ole ollut nimenomaan naisille tarkoitettua ohjelmaa, joka olisi 
antanut heille käytännön elämänohjeita sekä raamatullisen näkökulman erilaisiin ongelmiin ja tilanteisiin.

Biljana Dolic, Serbian Toivoa naisille -työn koordinaattori

1. Herra, ylistämme sinua Albanian 
tiimimme työstä perheväkivallan 
uhrien hyväksi Albanian Majakka 
-turvakodissa. Tiimi palvelee naisia 
myös tarjoamalla heidän lapsilleen 
iltapäiväkerhotoimintaa ja autta-
malla vuokrakuluissa. (Jaak. 2:15–17)

2. Jumala, ohjaa Kroatian Toivoa 
naisille (TN) -tiimiläisiä löytämään 
studio, jossa he voivat tuottaa 
ohjelmiaan, joita viimeistellään tällä 
hetkellä yksityiskodissa. (2 Kor.9:8)

3. Herra, johdata monet yksinäiset 
Tanskassa löytämään Jeesus pelas-
tajakseen ja ystäväkseen. Lähetä 
uskovia rohkaisemaan heitä. 
(Joh. 15:15)

4. Taivaallinen Isä, anna viisautta, 
lujita ja rohkaise kolmea Färsaar-
ten TN-rukouskalenterin kääntäjää. 
(Jaak. 1:5)

5. Isä, johdata pakotie ja koko-
naisvaltainen parantuminen suo-
malaisille naisille, jotka kärsivät 
suhteessaan fyysisestä ja henkisestä 
hyväksikäytöstä. (Ps. 18:49)

6. Herra, anna Saksan TN-tiimille 
luovuutta, kun he suunnittelevat 
jatkoa verkossa tapahtuville rukous-
tapaamisille.   (Matt. 18:20) 

7. Isä, kutsu Pohjois-Kaukasiaan 
naisevankelista, jolla on näky tehdä 
hengellistä työtä musliminaisten 
parissa. (1 Piet. 4:10)

8. Jumala, lähetä kääntäjä kahden 
minuutin äänihartauksille, joita 
Norjan TN-tiimi haluaa lähettää kan-
sainvälisille kumppanijärjestöilleen. 
(Fil. 4:19)

Serbian ja Kroatian TN-tiimiläisiä.

Norjan TN-tiimiläisiä.



Portugalin TN-tiimiläisiä.

9. Isä, anna Puolan lainsäätä-
jien kehittää todellisia ratkaisuja 
sosiaalisen järjestelmän luomiseksi 
niin, että orvoista ja kodittomista 
pidetään huoli. (Sananl. 2:6)

10. Jumala, anna seurusteluun liitty-
vän väkivallan loppua Portugalissa.  
Rohkaise uhreja kertomaan väkival-
lasta, jotta hyväksikäyttäjät joutuvat 
vastaamaan teoistaan. (Ps. 10:14)

11. Herra, auta Romanian teinityt-
töjä vastustamaan kiusausta aloittaa 
seksuaalinen kanssakäyminen 
ennen avioliittoa ja välttämään siten 
raskauden nuorelle keholle aiheut-
tamat riskit. (Ps. 119:9-11)

12. Jumala, kiitämme Sinua, että 
jokainen Raamattua pyytänyt nainen 
sai sen Serbian TN-tiimiltä. Muut-
takoon Sanasi voimallisesti heidän 
sydämensä. (Ps. 119:105)

13. Nuoret naiset ja tytöt kokevat 
Espanjassa painetta mukautua 
yliseksualisoituneen yhteiskunnan 
arvoihin. Herra, varjele heidän mie-
liään ja kehojaan. (Room. 12:2)

14. Isä, osoita itsesi Ruotsin nuo-
rille ja auta heitä etsimään sinun 
sydämesi tahtoa elämänsä tärkeissä 
päätöksissä. (Jer. 29:13)

15. Murhien määrä kasvoi Alba-
niassa 13 % vuonna 2021. Perheen-
jäsenet ja kumppanit olivat tekijöinä 
kolmasosassa naisten surmista. 
Jumala, suojele Albanian naisia ja 
tyttöjä. (Ps. 27:2)

16. Jumala, armahda Kroatian kristit-
tyjä naisia, joilla on ei-uskova avio-
mies. Auta naisia olemaan oikealla 

tavalla todistajia miehilleen. 
(1 Kor. 7:13–14)

17. Herra, muista tanskalaisia per-
heitä, joissa on psyykkistä sairautta. 
Auta ja paranna sydämet ja mielet. 
(Jes. 35:3-4a)

18. Grönlannin itsemurhien määrä 
on suhteessa väkilukuun maailman 
suurimpia. Isä, näytä voimasi ja anna 
toivottomille toivoa. (Sananl. 17:22)

19. Herra, vaikuta suomalaisten 
yritysjohtajien sydämiin, asenteisiin 
ja käytäntöihin, että naisille mak-
settaisiin samasta työstä yhtäläinen 
palkka kuin heidän mieskollegoil-
leen. (Jes. 1:17)

20. Jumala, auta Saksan TN-tiimiä 
tukemaan vaikuttavalla viestinnällä, 
rohkaisulla ja rukouksella sekä hei-
dän järjestönsä henkilökuntaa että 
lukuisia kansainvälisiä projektejaan. 
(Kol.1:9)

21. Isä, anna tänä levottomana 
aikana pohjoiskaukasialaisille mie-
lenrauha, että he tukisivat toisiaan 
eivätkä lannistuisi. (1 Joh. 4:11)

22. Herra, vahvista ja rohkaise kaik-
kia Norjan TN-rukoustyössä mukana 
olevia. (Room. 12:12)

23.  Isä, varjele Ukrainan kansaa ja 
anna rauha. ( Ps. 20:2)

24. Isä, paranna portugalilaiset 
naiset, jotka ovat ahdistuneet ja 
masentuneet koronapandemian 
vuoksi. (Joh. 14:1)

25. Herra Jumala, siunaa Romanian 
TN-ohjelmien vieraita, jotka ovat 
kertoneet ihmeellisistä teoistasi ja 
siten rohkaisseet monia naisia. 
(2 Kor. 1:3-4)

26. Isä, anna Serbian romanityön 
kasvun jatkua. Käytä Serbian tiimiä 
vakuuttamaan romaninaisille, että 
sinä rakastat ja hyväksyt heidät. 
(Room. 8:14–16)

27. Espanjalaiset nuoret saavat 
sosiaalisesta mediasta ja interne-
tistä vääriä viestejä, jotka voivat 
johtaa heidät masentumaan ja 
harkitsemaan itsemurhaa. Herra, 
osoita heille rakkautesi, totuutesi ja 
rauhasi. (Jer. 29:11)

28. Jumala, anna henkesi Ruotsin 
seurakunnille, jotta ihmiset hakeu-
tuisivat luoksesi ja näkisivät hyvyy-
tesi! (Ps. 34:9–10) 

29. Herra, auta albanialaisia van-
hempia ymmärtämään koulutuksen 
hyödyt ja rohkaise heidän tyttäriään 
käymään koulu loppuun. 
(Sananl. 4:13)

30. Isä Jumala, anna kroatialaisille 
vanhemmille viisautta ja lujuutta 
kasvattaa lapsia näinä haastavina 
aikoina. (5. Moos. 6:6–7)

31. Isä, johdata Portugalin TN-työ-
hön riittävät varat, jotta hengellistä 
työtä voidaan jatkaa naisten parissa. 
(2 Kor. 9:8)

Romanian TN-ohjelmissa vierailee myös ukrainalaisia.



HUHTIKUU 2023

Rukous Euroopan puolesta jatkuu

Tanskan TN-tiimiläisiä.

1. Herra, auta yksinäisiä ruotsalaisia 
löytämään sinut, jotta he saisivat 
elämäänsä todellista sisältöä. 
(Ps. 36:10)

2. Maahanmuuttajanaisten määrä 
on kasvanut Espanjassa voimak-
kaasti viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. Isä, varjele heitä seksipe-
räiseltä ihmiskaupalta ja paranna 
heidän elämänlaatuaan. 
(5. Moos. 10:18–19)

3. Jumala, murra median kielteinen 
vaikutus nuoriin naisiin ja tyttöihin. 
Käytä Serbian Toivoa naisille (TN) 
-tiimiä kertomaan nuorille ihmisille, 
miten arvostaa itseään Raamatun 
opettamalla tavalla. (Hes. 36:26–27) 

4. Isä, innosta Romanian tiimiämme 
mielekkään sisällön luomiseksi 
TN-ohjelmiin. Siunaa vierailevia 
puhujia, jotka auttavat kuulijoita 
tuntemaan sinua paremmin. 
(Ps. 40:11)

5. Isä Jumala, tasapainota Portugalin 
huono taloudellinen tilanne niin, 
että ihmisillä olisi mahdollisuus riit-
tävään toimeentuloon. (Matt. 6:25)

6. Grönlannissa 37 % lapsista elää 
ilman isää. Anna yksinhuoltajaäi-
deille voimia lastenhoitoon, työhön 
ja opiskeluun. Lähetä kristittyjä per-
heitä heidän avukseen ja tuekseen. 
(Ps. 68:6)

7. Herra, anna Puolan johtajille 
viisautta naisten terveydenhuollon 
kehittämiseen ja henkilöstön palk-
katason parantamiseen niin, ettei 
terveysalan työntekijöiden tarvitse 
hakeutua ulkomaille saadakseen 
kohtuullisen toimeentulon. 
(Jaak. 1:5)

8. Jumala, lähetä Norjan TN-työlle 
lisää taloudellista tukea, jotta ilosa-
nomaa voidaan kertoa monille vielä 
tavoittamattomille ihmisryhmille. 
(Mark. 16:15)

9. Monet albanialaisnaiset kärsivät 
masennuksesta.  Isä, anna heidän 
löytää sinut ja vie heidät toisten 
ihmisten luo kokonaisvaltaisen avun 
saamiseksi. (Jes. 61:3)

10. Jumala, tuo uusia tilaajia Poh-
jois-Kaukasian TN-ohjelmille. Sosi-
aalisessa mediassa on vaikea toimia 
rajoitusten vuoksi. (2 Kor. 4:16)

11. Kaikkivaltias Jumala, johda 
Saksassa prostituution parissa työs-
kentelevät Kätketyt aarteet -kuun-
nelmasarjan pariin, jotta he voivat 
löytää turvan ja uuden elämän 
Jeesuksessa. (Jes. 45:3)

12. Jumala, lujita ja rohkaise 
suomalaisia naisia, jotka kokevat 
hämmennystä ja lannistumista uran 
ja perheen vastuiden kantamisessa. 
(Matt. 11:28)

13. Herra, murra grönlantilaisten ja 
färsaarelaisten vanhempien alkoho-
liriippuvuuden kahleet. Auta heitä 
kasvattamaan lapsensa kristillisesti. 
(Sananl. 22:6)

14. Jumala, rohkaise ja sitouta 
työhösi yhä lujemmin Norjassa 
14.–16.4. TN-konferenssiin osallistu-
vat naiset. (1 Tess. 5:11)

15. Isä, anna tanskalaisten ymmär-
tää elämän arvokkuus ja se, että 
lapset ovat Jumalan lahja. (Ps. 
139:13–16)

16. Jumala, ylistämme sinua, että 
Kroatian TN-työn Facebook-sivujen 
seuraajien määrä on kasvussa. 
(Ps. 71:8)

17. Herra, osoita työtä ja asuin-
paikka albanialaisille naisille, jotka 
lähtevät perheväkivallan uhreille 
tarkoitetusta turvakodista, mutta 
ryhtyvätkin prostituoiduiksi, koska 
heillä ei ole varaa kasvattaa lap-
siaan. (Matt. 6:11)

18. Isä, vedä nuoria ruotsalai-
sia rikollisia puoleesi. Auta heitä 
uskomaan sinuun ja seuraamaan 
sinua. Lopeta tuhoava toiminta. 
(Mark.1:17)

19. Espanjassa on kristittyjä 
isoäitejä, joista on tullut perheen 
huoltajia perhekriisin tai eron 
seurauksena. Jumala, auta heitä 
olemaan hyviä kristillisiä vaikuttajia 
lastenlastensa elämässä. 
(5. Moos. 6:6–7)

20. Isä, opasta uuden Kallisarvoinen 
& rakastettu -ohjelman kääntäjiä ja 
tuottajia. Tämän ohjelman kautta 
serbialaiset ja kroatialaiset naiset 
oppivat ymmärtämään rakkauttasi ja 
löytävät arvokkuutensa ja arvonsa. 
(1 Piet. 3:4)

21. Jumala, lujita Romanian kris-
tittyjä naisia olemaan uskollisia 
todistajiasi näinä hankalina aikoina. 
(Matt. 5:13–16)

22. Herra, täytä Portugalin TN-tiimi 
armolla, viisaudella ja luovuudella 
uusien ohjelmien käsikirjoituspro-
sessissa. (Sananl. 2:6)

23. Jumala, varjele puolalaisten 
naisten sosiaalista asemaa, hyvin-
vointia ja laillista turvallisuutta. Suo-
jele ja pidä heistä huolta. (Ps. 5:12)

24. Isä, anna Pohjois-Kaukasiassa 
vaikeassa avioliitossa eläville TN-oh-
jelmien kuuntelijoille viisautta, joh-
data löytämään toivo rakkaudessasi. 
(Jaak. 1:12)

25. Herra, kiitos Saksan menestyk-
sekkäästä TN-rukoustapaamisesta 
vuonna 2022 sekä heistä, jotka 
tukevat työtä rukouksin ja taloudel-
lisesti. (Mal. 3:10)

26. Isä, johdata masentuneet ja 
yksinäiset suomalaiset pohtimaan 
sinun totuuksiasi ja tietämään, että 
he eivät ole yksin. Auta heitä löytä-
mään yhteys toisiin ihmisiin ja anna 
voimavarat, jotka voivat auttaa heitä. 
(5. Moos. 31:8)

27. Jumala, kasvata Grönlannin 
kristillistä opiskelijatyötä, jotta 
opiskelijoille voisi syntyä rohkaiseva 
kristillinen yhteisö. (1 Tess. 5:11)

28. Herra, vahvista ja innosta Tans-
kan pientä TN-tiimiä hengellisessä 
työssä. (Fil. 4:13)

29. Taivaallinen Isä, auta kroatialai-
sia yksinhuoltajaäitejä saamaan 
säännöllistä lastenhoitoapua enti-
seltä aviomieheltä. (Matt. 7:8)

30. Herra, anna voimasi, viisautesi 
ja rauhasi Ukrainan TN-koordinaat-
torille. Kiitos, että TN-ohjelmat loh-
duttavat ja rohkaisevat ukrainalaisia 
naisia sodan kauheuksien keskellä. 
(Ef. 5:8)



Toivoa sodan keskellä Ukrainassa 

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA! LAHJOITUSTILI: FI37 5062 0320 0320 18

viitteet
7777 10021        Toivoa naisille -yleiskannatus 
2222 14111        Arabia 
2222 12100        Indonesia, jaava 
2222 12139        Indonesia, indonesia
2222 11088        Intia, hindi
222   21126        Intia, tamil
2222 11509        Intia, gujarati
2222 11606        Intia, odija (orija)
2222 12207        Kambodža, khmer
2222 17105        Keski-Aasia
333   31526        Kurdi, kurmandži
2222 15042        Turkki, Pohjois-Kypros, turkki
2222 35103        Kätketyt aarteet -hanke

TWR Women of Hope -rukousliike toimii 125 maassa. 
Suomessa Toivoa naisille -työtä tehdään Medialähetys Sanan-
saattajat ry:n (Sansa) kautta. 

Lisää tietoa: sansa.fi/toivoanaisille, twrwomenofhope.org 
Instagram-tili toivoanaisillesansa 
Yhteyspäällikkö Miia Kallio, p. 050 5567399, 
miia.kallio@sansa.fi

Keräyslupa Manner-Suomi RA/2020/1017, myönnetty 26.08.2020, 
Poliisi-hallitus. Voimassa 01.01.2021-. Kerättävät varat käytetään 
Medialähetys Sanansaattajat ry:n vuosibudjetin mukaisesti kristilliseen 
mediatyöhön ulkomailla ja Suomessa. Kts. lisää sansa.fi

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun 24. päivänä 2022.  Kuulemme päivittäin järkyttäviä uutisia sotarintamalta. Toivoa 
naisille -työn Ukrainan koordinaattori Anya tuottaa säännöllisesti ystävänsä kanssa Toivoa naisille -ohjelmaa ukrainaksi. 
Ruotsalainen medialähetysjärjestö Norea tukee Ukrainan Toivoa naisille -työtä.
 ”Kiitos tuestanne ja esirukouksistanne. Ne ovat hyvin tärkeitä meille”, Anya sanoo. ”Tiedämme, miten väsynyt 
maailma on Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan. Me elämme kuitenkin sodan keskellä.” 
 ”Sota on muuttanut elämämme kokonaan. Se, mikä ennen tuntui tärkeältä, on menettänyt merkityksensä. Nyt 
arvostamme perheitämme ja ystäviämme entistä enemmän ja materiaaliset asiat ovat sivuseikka”, Anya selittää.  Vähän 
ennen sodan alkua hänen äitinsä kuoli.  He olivat aina olleet hyvin läheisiä.  Äidin menetys oli kova isku Anyalle, mutta 
sodan syttyminen oli sitäkin suurempi järkytys.

Päivä kerrallaan
Huolimatta jatkuvista vihollisen hyökkäyksistä ihmiset yrittävät saada arjen sujumaan. Sähkö ja lämmin vesi eivät sodan 
keskellä ole itsestäänselvyyksiä. Anya, hänen perheensä ja ystävänsä ovat oppineet elämään päivän kerrallaan.  
 ”Arvostamme jokaista uutta päivää aivan erityisellä tavalla. Me Ukrainassa asuvat emme tiedä heräämmekö 
seuraavana aamuna vai onko raketti tuhonnut kotimme yöllä. Haluamme enemmän kuin koskaan aikaisemmin auttaa 
hädässä olevia ja levittää evankeliumia rohkeasti ilman pelkoa.”

Myötä- ja vastoinkäymisissä
Anyan mies toimii pastorina kiovalaisessa seurakunnassa. Myös Anya on hyvin aktiivisesti mukana seurakunnan 
toiminnassa. Hän muutti 5-vuotiaan tyttärensä kanssa Saksaan, kun sota syttyi. He olivat siellä kolme kuukautta. 
 ”Se oli hyvin hankala matka ja elämäni vaikeinta aikaa. Nyt olemme koko perhe Kiovassa ja palvelemme 
seurakuntalaisiamme yhdessä. Opimme, että perheenjäsenten tulee pysyä yhdessä kaikissa olosuhteissa ja tukea toinen 
toistaan. Vihkivalassamme lupasimme rakastaa toisiamme myötä- ja vastoinkäymisissä. Nyt on vastoinkäymisten aika.” 

Toivoa evankeliumista
Ihmiset tarvitsevat toivoa pimeänä aikana. Ukrainan Toivoa naisille -ohjelman nimi on Kuin ystävä. Anya haluaa välittää 
ohjelman myötä kuuntelijoille, että he eivät ole yksin. Heidän puolestaan rukoillaan. Sota ei tule jatkumaan loputtomiin. 
Jumalalla on hallintavalta. Ohjelmissa kerrotaan myös, kuinka stressiä, levottomuutta, väsymystä, ahdistusta ja 
masennusta voi hallita. 
 ”On tärkeää, että jatkamme ohjelmien tekoa. Materiaaliset tarpeet ovat suuria, mutta hengellinen hätä on vielä 
suurempi. Ovet ovat auki. Ihmisillä on valtava halu kuulla evankeliumia, sillä muuten heillä ei ole toivoa.”
 Anya saa kuuntelijoilta palautetta ohjelmista. Ohjelmaa kuunteleva nainen kirjoitti, miten hän ja hänen perheensä 
oli kuunnellut kiitollisuutta käsittelevää ohjelmaa. Kun heidän kaupunkiaan sitten pommitettiin, he rukoilivat ja kiittivät 
Jumalaa toivosta, joka heillä kaikesta huolimatta oli. 
 Anya pyytää, että emme lopettaisi puhumasta Ukrainasta. ”Maailma ei saa tottua sotaan eikä unohtaa niitä 
kärsimyksiä, joiden keskellä ukrainalaiset elävät”, hän muistuttaa. Lopuksi hän haluaa jakaa lempiraamatunjakeensa: 
”Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas 
toivo.”  Room. 15:13
 
Maggan Johansson, Ruotsin Toivoa naisille -työn koordinaattori 


