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Jos olemme rehellisiä itsellemme, 
myönnämme, että elämässämme on 
rikkinäisiä kohtia, jotka tarvitsevat 
parantamista. Joskus särkyneisyys on 
ilmiselvää. Toisinaan taas emme tunnista 
sitä ollenkaan ennen kuin tapahtuu 
jotakin, jolloin reagoimme henkilöön 
tai olosuhteeseen meille epätavallisella 
tavalla. Huomaamme tämän, kun jokin 
menneisyyteemme liittyvä kipu synnyttää 
kielteisen reaktion nykyhetkessä. 

Jumala ei halua meidän elävän kärsimyk-
sen kahleessa. Hän tahtoo eheyttää ja 
parantaa kehomme, mielemme, tunne-
elämämme ja hengellisyytemme. Jeesus 
lainasi Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 
4: 18) Jesajaa (61:1), jossa sanotaan: 
”Herran henki on minun ylläni, sillä hän 
on voidellut minut. Hän on lähettänyt 
minut ilmoittamaan köyhille hyvän 
sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille 
kahleitten kirpoamista.” Pyhä Henki meissä paljastaa haavamme ja valheet, jotka pitävät meitä tuskallisessa 
tilanteessa. 

Jumala paransi äskettäin sydämeni syvää haavaa, joka liittyy elämäni rikkoutuneeseen alueeseen. Kun luin tätä 
aihetta käsittelevää kirjaa, pyysin Jumalaa paljastamaan elämäni rikkinäisen kohdan, jossa hän haluaisi alkaa 
työnsä sekä näyttäisi rikkinäisyyden syyn. Jumala kuuli pyyntöni!

Kahden päivän kuluttua reagoin odottamattomalla tavalla, kun keskustelin työkavereitteni kanssa naisten 
tuskasta kertovan kirjan yhdestä luvusta. Kerroin muille, että olin kasvanut perheessä, jossa kamppailtiin juuri 
kyseisen asian kanssa. Oli ilmeistä, että tunsin perhettäni kohtaan kaunaa. Monet unelmistani olivat jääneet 
puolitiehen tai tuhoutuneet, koska minun piti huolehtia perheenjäsenteni tarpeista.

Olen kamppaillut kristittynä vuosikymmenet ylpeyden, ylimielisyyden ja tuomitsevan asenteen kanssa. Olen 
ollut riippuvainen niistä. Riippumatta siitä, miten usein olen katunut ja pyytänyt anteeksi, olen huomannut 
palaavani tahtomattani samaan. 

Kun tajusin katkeruuden ja kaunan perhettäni kohtaan, Jumala teki minut tietoiseksi ylpeyteni, ylimielisyyteni 
ja tuomitsevan asenteeni perussyystä. Ei ehkä ole “reilua”, että olen joutunut kantamaan sellaista taakkaa. 
Olen silti vastuussa reaktioistani, joista tuli syntiä, kun ylpeänä uskoin tuomitsevaan valheeseen, että olen 
perheenjäseniäni vahvempi ja kyvykkäämpi. 

Armossaan Jumala näytti syntini. Vilpittömässä katumuksen rukouksessa toin synnin pesäkkeet ristille ja pyysin 
Jumalaa kitkemään ne elämästäni. Hänen vastasi puhdistamalla minut tavalla, jollaista en ollut kokenut 
uskoontuloni jälkeen! 

Kun tulemme Jumalan eteen tunnustamaan syntimme ja katumaan, hän puhdistaa ja parantaa meidät, ja 
saamme liittää tarinaamme uuden luvun. Se kertoo siitä, miten Jumalan suuri armo on muuttanut elämämme. 
Ylistän Jumalaa hänen lahjastaan: voimme tunnustaa syntimme, katua ja saada anteeksi. Tämä parantaa 
sydämemme juuria myöten ja vapauttaa meidät sellaisiksi, joiksi Jumala meidät suunnitteli.

Lisa Hall, kansainvälisen Toivoa naisille -työn rukouskoordinaattori

Menneisyyden kipu voi hellittää
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5. Moni korealainen nainen 
pitää itseään lihavana ja 
laihduttaa voimakkaasti, vaikka 
vartalotyyppi on tavallinen. 
Tämä vahingoittaa kehoa ja 
mieltä. Isä, auta naisia näkemään 
itsensä sellaisena kuin sinä näet 
heidät ja tavoittelemaan sisäistä 
kauneutta. (1. Piet. 3:3-4)

6. Herra, varusta 
Puolan Toivoa 
naisille -työryhmää 
terveydellä, 
rauhalla, 
luottamuksella, 
kärsivällisyydellä 
ja yliluonnol-lisella 
lujuu-della, joka 
saa jaksamaan 
tässä työssä 
pandemian aikana. 
(Ps. 29:11)

7. Jumala, tee 
Romanian naiset 
yhtä kiinnostuneiksi 
henkisestä ja 
hengellisestä 
terveydestä kuin 
fyysisestä. Johdata 
heidän elämänsä 
sopusointuun 

kanssasi, auta löytämään lepo 
sinussa. (Matt.11:28-30)

8. Isä, paranna ja siunaa 
Toivoa naisille -työryhmän 
vetäjiä Liberiassa. He laittavat 
itsensä likoon Jeesuksen tähden 
ympärillään olevien naisten 
hyväksi. (Luuk. 6:38)

9. Jumala, ohjaa suomalaiset 
naiset rauhaan ja lepoon sinussa 
kun he tasapainottelevat 
perhearjen, työuran, parisuhteen 
ja ikääntyvistä vanhemmista 
huolehtimisen haasteissa. 
(Fil. 4:6-7)

10. Jumala, sinä olet mahtava 
parantajamme. Eheytä sodissa 
ja konflikteissa sukulaisensa 
menettäneiden mielenterveys ja 
tunne-elämä. (Ps. 147:2)

11. Isä, anna meille anteeksi, 
että olemme laiminlyöneet 
kehon ja sielun terveydestä 
huolehtimisen. Olet kutsunut 
meidät lepäämään sinussa 
ja tulemaan luoksesi, jotta 
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1. Herra, herätä tanskalaisissa 
naisissa ymmärrys, että 
omasta kehosta huolehtiminen 
kunnollisen ravinnon ja 
levon avulla on osa sinun 
palvelemistasi ja antamiesi 
lahjojen hoitamista. (Room. 
12:1)  

2. Varhain avioituvat tytöt 
kärsivät Burundissa monista 
terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvistä vaivoista. Isä, 
saata nämä ongelmat 
koskettamaan johtajien 
sydämiä, jotta haitallinen 
lapsiavioliittokäytäntö 
lakkautetaan. (Sananl. 21:1)

3. Nepalin maaseudulla monet 
naiset saavat Toivoa naisille 
-ohjelmista tietoa fyysisen 
ja hengellisen elämänsä 
tukemiseen. Monille 
nämä ohjelmat ovat ainoa 
mahdollisuus kokea kristittyjen 
yhteyttä. Herra, vahvista heitä 
Sanallasi. (Fil. 4:1)

4. Herra, auta Albanian 
kristittyjä naisia kohdistamaan 
katseensa sinuun, jotta 
lamauttava pandemian pelko 
väistyisi. Rohkaise heitä 
kertomaan uskostaan niille, 
jotka eivät tunne Jumalan 
tarjoamaa toivoa. (Jes. 41:10)

tervehtyisimme. Valitsemme 
tänään sinut ja tiesi, joka johtaa 
yltäkylläiseen elämään. 
(Joh. 10:10)

12. Stressi, pelko, itsemurhat 
ja perheväkivalta jatkuvat 
pandemian aikana. Herra, kutsu 
Serbian naisia tuntemaan sinut. 
Olet ainoa, joka voi antaa heidän 
sydämeensä tasapainon, ilon, 
rauhan ja toivon. (Jer. 29:11)

13. Herra Jeesus, lähetä Saksan 
kansalle halu jakaa tarvitseville 
runsaasti omastaan. Johdata 
antamaan ja toimimaan Toivoa 
naisille -rukouskalenterin 
innoittamana. (1. Joh. 3:16-18)

14. Herra, virvoita sisariamme 
Intian Jharkhandissa, jossa 
moni kärsii niin rakkauden, 
ystävien ja kunnioituksen 
puutteesta kuin köyhyydestä, 
sairauksista ja alkoholisoituneen 
perheenjäsenen tekemästä 
väkivallasta. (Ps. 32:7)

15. Pyhä Henki, muuta 
kulttuurisia ja sosiaalisia normeja 
samalla kun ihmisiä opetetaan 
naisten sukuelinten silpomisen 
haitoista. Muutos tarvitaan 
lopettamaan tämä tuhoava 
käytäntö. (Kol. 2:8)

16. Isä, auta Ukrainan naisia 
huomaamaan, mikä viisaus 
on omasta terveydestä 
huolehtimisessa ja lääkäriin 
hakeutumisessa, kun he 
havaitsevat sairauden oireita. 
(1. Kor. 6:19-20)

17. Isä, olet kutsunut meidät 
uskovat elämään yhteydessä 
toistemme kanssa. Johdata 
Kanadan kristityt naiset yhteen 
rukoilemaan keskittyneesti, 
ajattelemaan syvällisesti, 
mietiskelemään Sanaasi ja 
rohkaisemaan toinen toistaan 
löytämään identiteettinsä 
Kristuksessa. (Hepr. 10:24-25)

18. Herra, siunaa naisten 
terveydestä huolehtivaa 
terveydenhuollon henkilökuntaa 
Romaniassa. Anna herkkyyttä 
huomata autettavien 
naisten tarpeet ja tarjota 
korkealaatuista hoitoa. 
(Jer. 30:17)

Rukoilemme tyttöjen ja naisten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta
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Miian nurkka
Tiesitkö, että olet temppeli? Ensimmäisen korinttilaiskir-
jeen mukaan Jumalan Henki asuu meissä ja meidän ruu-
miimme on hänen temppelinsä (I. Kor 3:16). Kun asiaa 
miettii tarkemmin, tuntuu ehkä haastavalta ymmärtää 
tätä. Jumalanpalvelus, rukous ja henkisyys ovat varmasti 
monille rukouskalenterin käyttäjille osa jokaista päivää. 
Mutta miten me kristittyinä osoitamme kunnioitusta 
Herralle kehollamme? Jos todella näemme ruumiimme 
Pyhän Hengen temppelinä, minkälaisen rakennuksen 
olemme Hänelle antaneet?

Kun mietin, että Pyhän Hengen temppelinä minun tulisi 
kunnioittaa ja pitää huolta omasta kehostani, ensimmäi-
senä mieleen tulee kehon terveys. Sanalla ”terveys” on 
kuitenkin jokseenkin häilyvä merkitys. Toisille terveys 
ilmenee hyvänä ulkonäkönä tai hoikkuutena, toisille se 
merkitsee puhtaasti tervettä oloa ja sisäistä tunnetta, 
johon ulkonäkö ei ole oleellinen mittari. Muille ehkä 
tietyn ruokavalion noudattaminen on avainasemassa. 
Asiaa on kuitenkin mietittävä holistisesti ja tasapaino 
mielessä. ”Temppelimme” terveydentilan arvioinnissa 
sekä tehdyillä tutkimuksilla ja kokeilla että omilla tunte-
muksillamme kehomme tilasta on paikkansa.
Välittääkö Jumala esimerkiksi siitä, mitä syömme? Onko 
sellaisilla asioilla väliä, vai ovatko ne vain maallisia 
murheita? Vaikka Raamatussa kehotetaankin olemaan 
huolehtimatta siitä, mitä syömme tai juomme (Luuk.12: 
22-34, Matt. 6: 25-34), Uusi testamentti antaa myös 
muutamia ohjeita ruoan suhteen. Näistä löytyy esimerk-
kejä Apostolien teoissa: ”Pyhä henki ja me olemme 
nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä 
panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä 
välttämättömät ohjeet: karttakaa epäjumalille uhrat-

tua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta 
laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on koh-
dallaan. Voikaa hyvin” (Apt. 15: 28-29). Samoin Raamatussa 
sanotaan, että kaikki on meille sallittua mutta kaikki ei ole 
meille hyödyksi (1. Kor. 6:12). Päämääränä on siis puhtaus. 
”Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen 
tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja 
tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. Vai ettekö tiedä, 
että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Hen-
ki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette 
ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa 
siis Jumala ruumiissanne.” (1. Kor. 6:18-20).

Miten voimme pitää kehomme puhtaina? Antaisin tähän 
ainakin kaksi yksinkertaista mutta haastavaa ratkaisua: 
Jeesuksen etsiminen ja itsekuri. ”Etsikää ensin Jumalan 
valtakuntaa” (Matt. 6:33). Kun pysymme Hänessä ja pidäm-
me kiinni uskostamme, meille annetaan eväät elämään, sekä 
kirjaimellisesti että kuvaannollisesti. Jeesuksen seuraamisen 
toimintamalli on yksinkertainen mutta se ei tarkoita, että 
se on käytännössä helppoa. Oman ristinsä kantaminen vaatii 
myös itsekuria ja pysymistä kuuliaisena. Jos oikein eläminen 
olisi helppoa, kaikki tekisivät oikeita ratkaisuja. Valitetta-
vasti kuitenkin helpoimmat päätökset johtavat ennemmin tai 
myöhemmin raskaampaan elämään mutta ensin raskaimmilta 
tuntuvat päätökset johtavat lopulta nautinnollisempaan ja 
hedelmällisimpään lopputulokseen.

Kun teemme kevätsiivouksia kodissamme, miettikäämme 
myös, tarvitseeko oma kehomme huomiota, jotta voimme 
kirkastaa sillä Jumalaamme.

Miia da Silva, TWR Irlanti. TN-työn Euroopan, Keski-Aasian, 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori
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19. Isä, kiitos siitä, että ohjaat 
meitä, annat rauhan ja parannat 
sielumme, kun emme mukaudu 
tämän maailman menoon. 
(Room. 12:2)

20. Jeesus, parantajamme, 
käännymme puoleesi: kosketa 
Indonesiassa syövästä kärsivien 
naisten kehoja. Vaikuta 
päättäjiin, jotta maksuttomia 
syöpäseulontoja saadaan lisää 
etenkin köyhille. (Ps. 30:2)

21. Herra, käytä Paraguayn 
Toivoa naisille -vankityön 
työryhmää vaikuttamaan 
myönteisesti naisvankeihin, 
kun he saavat opetusta siitä, 
että kaltereidenkin takana 
Kristuksessa on todellinen 
vapaus. (Joh. 8:36)

22. Herra, tee meistä vahvoja 
ja järkähtämättömiä sinussa, 
jotta kestämme jokapäiväisen 
elämämme jatkuvat muutokset ja 
haasteet. (1. Kor. 15:58)

23. Herra, muistuta Uruguayn 
hoitajia pitämään huolta omasta 
terveydestään, jotta heillä olisi 
voimia huolehtia potilaistaan ja 
perheistään. (1. Kor. 9:27)

24. Isä, kiitos, että Parantava 
ääni -ohjelmat lisäävät Etiopiassa 
tietoisuutta, kasvattavat ja 
antavat tietoa avanteesta 
kärsiville naisille. Siunaa 
maailman kahta miljoonaa nuorta 
naista, jotka elävät tämän vaivan 
kanssa. (Jer. 17:14)

25. Isä, auta, ettemme 
keskittyihin pelkkään toimintaan 
hengellisessä työssä ja samalla 
laiminlöisi suhdettamme sinuun. 
Auta meitä lepäämään sinussa 
tietäen että kaikki, mitä haluat 
meidän olevan ja tekevän, on osa 
suunnitelmaasi ja sen saattamista 
päätökseen. (Jes. 46:9-11)
 
26. Herra, anna meille luovia 
ideoita, miten käyttää sosiaalista 
mediaa ja muita keinoja Toivoa 
naisille -rukouspyyntöjen 
levittämiseen, jotta yhä 
useammat liittyisivät mukaan 
rukoilemaan maailman naisten 
puolesta. (Ef. 2:10)

27. Moni korealainen nainen 
laiminlyö oman hyvinvointinsa 
asettaessaan perheen terveyden 
etusijalle. Herra, osoita 
heille, että omasta kehosta 
huolehtiminen on kuuliaisuutta 
sinulle. Ohjaa terveelliseen 
ruokavalioon ja elämäntapoihin. 
(2. Tim. 1:7)

28. Isä, kiitämme monista 
Intian telugunkielisistä Toivoa 
naisille -rukoilijoista, jotka ovat 
toipuneet koronan aiheuttamasta 
taudista. Paranna täysin ne, 
joilla on edelleen fyysisiä oireita 
tai joilla on terveyteen liittyvää 
pelkoa ja epäilyksiä. (3. Joh. 1:2)

29. Jumala, anna terveyttä ja 
vahvista Liberian Toivoa naisille 
-rukoustyön uskollisia, ikääntyviä 
vetäjiä ja heidän puolisoitaan. 
(Jes. 40:31)

30. Jumala, ohjaa meitä 
löytämään todellisia ratkaisuja 
maailman ruokaturvan 
epävarmuuteen. Noin 493 
miljoonaa tyttöä ja naista 
elää nälänhädän ja puutteen 
vaivaamassa maassa. 
(Jaak. 2:15-17)
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”Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa 
kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät.” 1. Piet. 5:10 

Pietari rohkaisee kirjeessään kristittyjä muistamaan, että Jumala on heidän kanssaan, ja kun he ovat kärsineet 
vähän aikaa, Jumala varustaa, voimistaa ja lujittaa heitä. Kun kirjettä luettiin ensimmäisen vuosisadan 
kirkoissa, se muistutti, että uskon takia kärsiminen pakanoiden keskellä kestää vain hetken, mutta kirkkaus 
Jeesuksen seurassa iankaikkisesti. Tulee aikaa, jolloin kaikkien uskovien kärsimykset, surut ja kyyneleet 
loppuvat: ”Hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta 
eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.” (Ilm. 21:4)

Voimme tämän päivän Jeesuksen seuraajina samastua monissa asioissa Pietarin kirjeen ensimmäisiin 
lukijoihin. Kun tuntuu, että hankalalle tilanteelle ei näy loppua ja paine vain kasvaa, ota apuun kolme asiaa.

Hengitä. Pysähdy useita kertoja päivässä hengittämään tietoisesti syvään. Hengitämme ulos hiilidioksidia 
ja sisään raikasta happipitoista ilmaa. Hyvä rauhallinen hengitys lähettää aivoille käskyn rentoutua, hellittää. 
Pienistä tietoisista pysähtymisistä hengittämään on paljon hyötyä.

Pohdi. Mieti illalla kulunutta päivää. Kysy, miten sait elää ja toimia Herrasi toivomalla tavalla. Ketä 
palvelit? Miten käytöksesi tai tekemisesi heijastivat Jeesusta?

Jokaisena päivänä on mahdollisuus parantua menneisyyden haavoista, huomata nykyhetken tarkoitus ja 
löytää tulevaisuuden toivo. Onko elämässäsi asioita, joissa tarvitset paranemista? Koetko, että työlläsi ja 
tehtävilläsi on tarkoitus? Mitä tulevaisuuden toivo merkitsee sinulle?

Usko. Annan joka aamu rukouksessa päiväni Jumalalle. Annan hänelle kipuni ja etsin hänen tarkoitustaan 
sille päivälle. Yritän jättää kaikki paineeni hänen käsiinsä ja muistaa, että kaikki, koko maailma on hänen 
hallinnassaan. Minulle on tärkeää löytää päivittäin rauhallinen hetki, jolloin voin upota Jumalan sanaan ja 
kohdata hänet. Luen silloin kohdan Raamatusta ja rukoilen.

Mitä uskot Jumalasta tänään? Mistä elämässäsi voit päätellä että hän näkee sinut, rakastaa sinua ja 
vahvistaa päivittäin elämään hänen kanssaan ikuisuutta varten? Älä anna kärsimysten estää sinua näkemästä 
Jumalan siunauksia. Et ole yksin!

Hänessä sydämemme iloitsee,
Peggy Banks
Kansainvälisen työn johtaja – TWR/Toivoa naisille


