
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI KESÄKUU 2019   

RUKOILEMME PAKOLAISNAISTEN PUOLESTA 
 
Jumala vastaa rukouksiimme usein tavalla, jota emme osaa odottaa. Vuosien ajan tuhannet Toivoa naisille -työn 
esirukoilijat pyysivät, että arabimaailman, Keski-Aasian ja Pohjois-Afrikan eristyksissä olevat naiset saisivat 
mahdollisuuden kuulla Jumalan rakkaudesta heitä kohtaan. Nyt miljoonat näistä naisista ovat lähteneet 
kotimaansa eristyneistä oloista ja etsivät turvaa ja toivoa Euroopasta. Tämä tarjoaa monelle vihdoinkin 
mahdollisuuden kuulla Jumalasta, joka rakastaa ja kutsuu vastaanottamaan pelastuksen lahjan Jeesuksen 
Kristuksen, Jumalan Pojan. 
     Vaikka Euroopan muutaman vuoden takainen pakolaiskriisi on tasaantunut, maailmassa on miljoonia 
pakolaisia ja maansa sisällä muuttamaan joutuvia, joiden täytyy etsiä uusi asuinpaikka sodan, vainon, 
nälänhädän tai luonnonkatastrofien takia. Paetessaan epätoivoisia olosuhteita ja joskus jopa pakolaisleireille 
päästyään he ovat alttiina sairauksille, raiskauksille, orjuudelle, nälälle ja kuolemalle. He ovat peloissaan ja 
traumatisoituneita ja tarvitsevat kristittyjä ystäviä, jotka voivat tarjota heille toivoa. 
     Miljoonat pakolaiset eivät kärsi vain ruumiillisesti, vaan myös mielen vammat vaivaavat heitä vuosien ajan. 
Useimmat heistä ovat jättäneet ikääntyvät vanhempansa, ovat nähneet rakkaidensa hirvittävän kuoleman tai 
joutuneet julmasti lyödyiksi ja raiskatuiksi. Nyt heidän pitää oppia uusia kieliä, lakeja ja tapoja. Useimpia ei 
toivoteta tervetulleeksi uuteen maahan, koska heidän läsnäolonsa muuttaa merkittävästi uuden yhteisön 
kulttuuria. Siksi monet uudet naapurit tuntevat heitä kohtaan pelkoa ja vihaa. 
     Trans World Radio (TWR) haluaa tuoda toivoa pakolaisille, jotka ovat jättäneet paremman elämän toivossa 
kaiken. Teemme yhteistyötä seurakuntien ja pakolaisjärjestöjen kanssa. Lahjoitamme pakolaisille 
medialaitteita, joihin on tallennettu heidän elämäntilanteeseensa suunnattua sisältöä. Näin voimme välittää 
heille hyvää uutista Jeesuksesta Kristuksesta heidän omalla kielellään, heidän kulttuuriinsa sopivalla ja 
merkityksellisellä tavalla. 
 
”Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä.”  3. Moos. 19:33. 

 

Eevan nurkka 
Australialainen Christine Caine on alkuperältään 
kreikkalainen. Noin kymmenen vuotta sitten hän päätti 
matkustaa Kreikkaan tutustumaan juuriinsa. Matkalla oli 
käänteentekevä vaikutus hänen elämäänsä. Christine oli 
luullut, että orjuus oli loppunut maailmasta aikoja sitten. 
Kreikassa hänelle selvisi, että nykyajan orjuus, ihmiskauppa, 
on miljoonien ihmisten kohtalo. 
     Australialaisen Hillsong-kirkon johtajistoon kuuluva 
Christine halusi alkaa taistella ihmiskauppaa vastaan. Hän 
perusti kristillisen A21 Campaign -järjestön vuonna 2018. 
Nimessä A-kirjain viittaa englanninkielen sanaan abolish, 
joka tarkoittaa suomeksi lopettaa . Numero 21 viittaa 
vuosisataamme. Nimeen sisältyy vahva toive orjuuden 
lakkauttamisesta 21. vuosituhannella. Christinen mielestä 
jokainen meistä voi tehdä jotain tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. 
     A21:llä on 14 toimipistettä eri puolilla maailmaa. 
Järjestön tavoitteena on kertoa ihmiskaupasta, ehkäistä 
sitä, pelastaa uhreja sekä auttaa heitä toipumaan ja 
löytämään uusi alku elämälle.  Maaliskuussa vierailin A21-
järjestön Ukrainan toimipisteessä yhdessä Toivoa naisille -
työn johtajan Peggy Banksin sekä työn Ruotsin 
koordinaattorin Maggan Johanssonin kanssa. 
     A21 aloitti toimintansa Ukrainassa yhdeksän vuotta 
sitten. Sillä on viisi työntekijää. He auttavat hyvin 
monenlaisia uhreja. Länsi-Eurooppaan prostituoiduiksi 

lähteneistä ja takaisin Ukrainaan palanneista naisista monet 
voivat henkisesti ja fyysisesti äärimmäisen huonosti. Heillä 
on suuri vaara palata takaisin entiseen elämäntyyliinsä ja 
siksi ensimmäinen tavoite on tukea naisia aloittamaan uusi 
elämä ilman prostituutiota. Ukrainan sodassa vihollisen 
vangeiksi joutuneita miehiä käytetään pakkotyöhön ja 
kidutetaan. A21-järjestö auttaa paenneita vankeja. Sillä on 
erityisesti tähän työhön kouluttautunut miespuolinen 
sosiaalityöntekijä. Järjestö auttaa myös henkilöitä, jotka 
miettivät omien tai perheenjäsentensä sisäelinten myymistä 
henkensä pitimiksi. 
     Jokaiselle uhrille räätälöidään oma selviytymisohjelma, 
johon kuuluvat psykologin apu, terveydenhuolto, työpaikan 
etsiminen ja tietenkin perustarpeista huolehtiminen kuten 
turvallisen asunnon löytyminen.  Ohjelmaan sisältyy myös 
hengellinen osuus. 
     Vierailun aikana tutustuimme A21:n tärkeään työhön ja 
samalla kerroimme pakkoprostituution uhreille suunnatusta 
Kätketyt aarteet -ohjelmasta, jonka venäjänkielistä versiota 
kuuntelimme yhdessä.  Järjestön työntekijät olivat 
kiinnostuneita tutustumaan ohjelmaan tarkemmin ja 
ottamaan sen käyttöön työssään.  
 
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



 

Rukoilemme pakolaisnaisten puolesta
KESÄKUU 2019 
 
1. Herra, tue pakolaisäitejä, jotka 
yrittävät huolehtia perheestään, 
vaikka pulaa on niin ruuasta, 
puhtaasta vedestä, sähköstä kuin 
peseytymismahdollisuuksista. 

2. Jeesus, johdata Toivoa naisille 
-ohjelmat tavoittamaan omalla 
äidinkielellään ne, jotka haluavat 
oppia Sinusta. 

3. Kristus, ota huomaasi monet 
pakolaiset, jotka ottavat Sinut 
vastaan kuullessaan ensi kertaa 
Jumalan rakkaudesta ja 
pelastuksen lahjasta. Johdata 
heidät tekemään viisaita 
päätöksiä. Monelle vapaus ja 
mahdollisuus valita omat 
uskomukset on uutta. 

4. Kenian Dadaabin pakolaisleiri 
on yksi maailman suurimmista. 
Pakolaiset joutuvat elämään siellä 
epävarmuudessa, koska monta 
kertaa on ilmoitettu, että leiri 
lakkautetaan. 

5. Kristus, johdata tuhansia 
pakolaisia, jotka käyvät 
seurakunnissa ja jopa pyytävät 
kastetta. Vaikka osa heistä 
saattaakin tehdä näin toivoen 
parantavansa mahdollisuutta 
saada turvapaikka, johdata heistä 
monet todellisiksi seuraajiksesi. 

6. Herra, synnytä halu tarjota 
turvallisia koteja lähes 760 yksin 
tulleelle pakolaislapselle Addis 
Abebassa. Paranna heidät 
psykologisista vaurioista, jotka 
johtuvat altistumisesta 
väkivallalle lapsuudessa. 

7. Isä, tue niitä, jotka jo 
kamppailevat elättääkseen oman 
perheensä ja todistavat sitten 
maahansa virtaavaa tuhansien 
apua tarvitsevien pakolaisten 
tulvaa. 

8. Jeesus, armahda lukuisilla 
Etiopian pakolaisleireillä olevia 
tuhansia eritrealaisia, jotka 
etsivät turvaa oman maansa 
nälänhädältä, orjuudelta, 
kidutukselta ja tappamiselta. 

9. Jumala, herätä kristityt naiset 
Euroopassa tavoittamaan 
turvapaikkaa etsiviä pakolaisia. 
Anna näiden Lähi-idästä, 
Afrikasta, Keski-Aasiasta ja 
Euroopasta tulevien pakolaisten 
löytää turvallinen paikka, 
ystävyyttä ja pelastuksen lahja. 
TAMPERE: Kalevan kirkko, 
Liisanpuisto 1, Evankeliset 
kesäjuhlat, klo 13 Elämän aarteita 
-pääjuhla, mukana Eeva ja Jari 
Vähäsarja. 

10. Jeesus Kristus, johdata yli 800 
000 pakolaista lähinnä Keniassa, 
Etiopiassa ja Jemenissä 
kuulemaan somalinkielisiä Toivoa 
naisille -ohjelmia ja 
ymmärtämään, että Sinä rakastat 
heitä, haluat vapauttaa 
halventavista kulttuurisista 
käytännöistä ja antaa heidän 
tuntea oman arvonsa. 

11. Isä, muista 140 000 
Myanmarista tullutta, Thaimaan 
pakolaisleireillä elävää pakolaista, 
joista suurin osa on karanneita. 
Jotkut heistä ovat asuneet 
leireillä jopa 30 vuotta. Nämä 
etniset pakolaiset pakenivat 
kotimaansa tappamista, kidutusta, 
raiskauksia, maamiinoja ja 
pakkotyötä. Noin 70 prosenttia 
karanneista on buddhalaisia tai 
animisteja, noin 25 prosenttia 
kristittyjä. Anna sgaw karenin 
kielellä tuotettavan Toivoa 
naisille -ohjelman lohduttaa ja 

rauhoittaa heidän vaikeaa 
elämäänsä. 

12. Herra, tuo massamurhista, 
etnisistä puhdistuksista, 
sisällissodista, sisäisistä 
levottomuuksista, ryhmien 
kamppailuista, uskonnollisista ja 
poliittisista konflikteista sekä 
itsenäisyyssodista eloon jääneet 
yhteen, jotta heidän lapsensa 
eheytyisivät ja saisivat rauhan. 

13. Naisia on tullut raskaaksi 
sodassa tai vaikean 
pakolaismatkan aikana 
tapahtuneiden raiskausten 
seurauksena. Herra, auta 
löytämään tarvittava 
lääketieteellinen, psykologinen ja 
hengellinen apu. 

14. Isä, tue paikallisia ihmisiä, 
jotka kokevat uhkaa nähdessään 
satojen tai jopa tuhansien 
pakolaisten muuttavan maahansa 
tuoden mukanaan vieraita 
kulttuureja, uskontoja ja kieliä. 

15. Jeesus, turvaa pakolaisten 
elämä, joka vaarantuu, jos muut 
huomaavat heidän kuuntelevan 
kristillisiä radio-ohjelmia ja 
opiskelevan Sanaa. 

 

 

 



 

KESÄKUU 

16. Isä, kosketa rakkaudellasi 
kristittyjä, jotka pakenivat 
yhteisöstään tai maastaan 
uskonnollisen vainon vuoksi. Anna 
heidän löytää uskovien ryhmiä, 
jotka rakastavat ja toivottavat 
heidät tervetulleeksi. 

17. Isä, pelasta naisia ja 
tyttöjä, joita lyötiin 
armottomasti, raiskattiin 
eläimellisesti ja toistuvasti 
sekä pakotettiin oman tai 
rakkaidensa hengen 
menettämisen pelossa 
naimisiin uskonnollisten 
taistelijoiden kanssa. Moni 
tekee itsemurhan paetakseen 
seksiorjuuden kauhuja. 

18. Jeesus, auta perheitä, joiden 
jäsenet ovat joutuneet erilleen 
eikä kaikkien eloonjäämisestä ole 
tietoa. Auta heitäkin, jotka 
löysivät kadonneet rakkaansa, 
mutta eivät voi yhdistyä uudelleen 
perheeksi taloudellisen tuen 
menettämisen vuoksi, sillä he 
eivät pysy hengissä ilman tukea. 

19. Jumala, siunaa TWR:n 
kansallisia kumppaneita ja 
kristillisiä järjestöjä, jotka ovat 
suoraan tekemisissä pakolaisten 
kanssa jakaessaan TWR:n ohjelmia 
ja auttaessaan etsijöitä 
ymmärtämään Sinun totuuksiasi. 
HARJAVALTA: Vanha kirkko, 
Kirkkokuja 2, klo 18 Musiikkia ja 
sanaa -tilaisuus, Eeva ja Jari 
Vähäsarja. 

20. Herra, johdata Saksan, 
Ranskan, Kreikan, Espanjan, 
Italian ja Britannian johtajia ja 
kansoja. Näissä maissa jätetään 
eniten turvapaikkahakemuksia. 

21. Jeesus, johdata yli kolmen 
miljoonan venezuelalaisen 
maahanmuuttajan, pakolaisen ja 
turvapaikanhakijan kohdemaiden 
johtajat armahtamaan näitä 
ihmisiä, joilla ei ole laillista 
asemaa uudessa maassa. Laillinen 
jääminen olinpaikkaan takaisi 
perusoikeudet ja -palvelut. 

22. Noin 10 miljoonaa ihmistä on 
vailla kansalaisuutta. Noin 
kolmannes heistä on lapsia. Isä, 
vaikuta hallituksiin kautta 
maailman, jotta lakeja ja 
politiikkaa muutetaan 
kansalaisuudettomuuden 
lopettamiseksi. 

23. Jumala, vaikuta johtajien 
sydämiin yli kahdessakymmenessä 
maassa, jotta naisten sallittaisiin 
vaihtaa lastensa kansalaisuus. 
Näin lapsista ei tulisi 
kansalaisuudettomia, jos isä on 
tuntematon, kadonnut tai 
menehtynyt. 

24. Isä, rohkaise kansainvälisiä 
johtajia vaatimaan, että väärin 
toimineet hallitukset joutuvat 
vastuuseen avustusjärjestöiltä 
saatujen varojen ja 
luonnonvarojen kuten öljyn ja 
timanttien väärinkäytöstä sekä 
hyökkäyksistään viattomia 
kohtaan.  
”Jumala, pelasta minut pahojen 
käsistä, riistäjien ja sortajien 
vallasta.” (Ps. 71:4) 

25. Jumalan Henki, liiku sodan 
runtelemissa maissa, paranna 
sydämiä ja mieliä, eheytä 
perheitä. 

26. YK:n työntekijöitä on kutsuttu 
suojelemaan monia maailman yli 
60 miljoonasta pakolaisesta ja 
maansa sisällä siirretystä 
ihmisestä. Herra, puhuttele YK:n 
rauhanturvaajia, etteivät he 
käyttäisi hyväksi nuoria naisia ja 
tyttöjä, vaan kohtelisivat heitä 
suoraselkäisesti ja kunnioittavasti. 

27. Isä, auta tyttöjä ja naisia, 
jotka ovat vaarassa joutua 
prostituoiduiksi tai tulla myydyiksi 
”morsiamiksi”. Heidän pitää 
hankkia rahaa perheenjäsenille, 
jotka odottavat työlupaa ja siten 
mahdollisuutta kohentaa 
elämäänsä. 

28. Moni pakolainen ja maan 
sisällä muuttava kokee kauhua 
yrittäessään löytää turvallista 
olinpaikkaa perheelleen. 
Onnekkaimmat löytävät 
pakolaisleirin, jossa voi tyydyttää 
perustarpeet, mutta vain harva 
voi tehdä työtä ja elää 
itsenäisesti. Useimmat kohtaavat 
toivottomia ja epätoivoisia 
tilanteita. Jeesus, armahda! 

29. Isä, ota huomaasi pakolaiset, 
jotka muuttavat toiseen maahan 
taloudellisten syiden vuoksi ja 
joille ei myönnetä turvapaikkaa. 
Moni heistä kuitenkin mieluummin 
kuolisi kuin tulisi palautetuksi 
kotiin, jossa ei ole työtä ja jossa 
heidän perheensä kärsivät. 

30. Isä, muista tuhansia nuoria 
tyttöjä, jotka pakenevat Laosista 
ja Myanmarista toistuvien 
raiskausten väkivaltaa ja jotka 
joutuvat seksiorjuuteen 
Thaimaassa. Salli heidän löytää 
turvakoti, jossa he voivat 
opiskella työelämää varten ja 
kuulla toivon sanoja burman-, 
sgaw karenin-, isanin- ja 
thainkielisiä Toivoa naisille -
ohjelmien välityksellä. 

31. Jokainen perheestä, 
kulttuurista, kielestä ja kaikesta 
muusta etääntynyt pakolainen on 
Jumalalle rakas ja arvokas. 
Jumala, auta näitä taakoitettuja 
ihmisiä löytämään toivo 
kristittyjen osoittaessa heille 
teoillaan rakkautta Jeesuksen 
nimessä.  
”Minun oli nälkä, ja te annoitte 
minulle ruokaa. Minun oli jano, 
ja te annoitte minulle juotavaa. 
Minä olin koditon, ja te otitte 
minut luoksenne.” (Matt. 25:35)  



 

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 
 
Rakkaat ystävät, 
 
Istuin äskettäin naisryhmässä, jossa keskusteltiin kiitollisuudesta. Milloin viimeksi todella mietit, mistä olet 
päivittäin kiitollinen? Laadi lista kiitosaiheistasi. Miten kauan listan kirjoittaminen vei? Kuinka pitkä siitä tuli? 
     Itse pidin joskus kiitollisuuslistaa ja kirjoitin jopa kiitollisuuspäiväkirjaa. Siitä huolimatta löysin aluksi vain 
muutamia asioita, kun minulta kysyttiin aiheita kiitollisuuteen. Mitä enemmän ajattelin asiaa, sitä enemmän 
tunsin olevani kiitollinen elämän perusasioista kuten terveys, koti, ystävät ja perhe. Entä sinä? 
     Isoäitini muutti Sisiliasta Yhdysvaltoihin 1900-luvun alkupuolella. Ehkä tämän taustani takia toivon 
sydämestäni, että Yhdysvaltoihin muista maista muuttavat tuntisivat itsensä rakastetuiksi ja tervetulleiksi 
uudessa kotimaassaan. 
     Rukoilemme kesäkuussa niiden puolesta, jotka ovat menettäneet kotinsa ja perheensä ja joutuneet 
lähtemään etsimään suojaa ja turvaa vieraasta maasta. Osoittakaamme Kristuksen rakkautta kaikille, jotka 
etsivät uutta elämää. 
     ”Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä. Kohdelkaa joukossanne 
asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette 
itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. ” (3 Moos. 19:33-34) 
     Rukoillaaan pakolais- ja maahanmuuttajaperheiden puolesta, jotta he löytäisivät lohtua, arvostusta ja 
rakkautta uudessa kotimaissaan. Heijastakaamme Jumalan rakkautta ja hyvyyttä heille. 
     Olen työurallani tavannut monia pakolaisnaisia, jotka huolehtivat oman perheensä lisäksi myös niin 
sanotusta laajennetusta perheestä. Monet ovat tulleet uuteen maahan tyhjin käsin ja kuitenkin heillä on 
usein enemmän iloa sydämessään kuin ihmisillä, joita tapaan kirkoissa. 
     Jos elämänpiirissäsi asuu muista maista äskettäin muuttaneita, kutsu heidät teelle tai syömään ja 
kuuntele heidän tarinansa. Jos se ei ole mahdollista, rukoile kanssamme Jumalaa, että hän lohduttaisi ja 
ohjaisi niitä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodistaan ja etsivät uutta kotia. 
     Saamme kokea Jumalan rakkautta, kun kiitämme kaikesta, millä hän on siunannut meitä. Jakakaamme 
tästä hyvyydestä anteliaasti niille, joilla ei ole mitään. 
 
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 


