TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI MARRASKUU 2018

YLISTYS JA KIITOS
Toivoa naisille -työ on 21 vuoden aikana saanut todistaa, miten tuskallisissa olosuhteissa monet naiset päivittäin
elävät. Monet kulttuurit, perheet ja uskonnot kautta maailman eivät pidä naisia arvossa vaan väheksyvät naisia.
Perheväkivalta, pakkoavioliitot, lukutaidottomuus, moniavioisuus ja puutteellinen terveydenhuolto johtavat loppumattomaan köyhyyden kehään. Syntisen maailman kurjissa olosuhteissa kärsivien naisten tulee saada tietää,
että Jumala näkee heidät ja välittää. Psalmi 34:19 vakuuttaa: ”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän,
hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.”
Kiitämme Jumalaa, että saamme olla mukana
siinä, mitä hän tekee. Sanoma on selkeä: Kristus on tullut täynnä myötätuntoa ja rakkautta
parantamaan ja antamaan toivoa rikkinäisille
ja hyväksikäytetyille.
Ylistämme Jumalaa siitä, että naiset saavat
kokea rauhaa kertoessaan huolistaan ja rukoillessaan toistensa puolesta. He löytävät totuuden, kun he kuuntelevat Jumalan sanan julistusta radiosta tai mediasoittimesta. He itsenäistyvät, kun he opettelevat uusia taitoja.
Kun he vierailevat vankiloissa ja rohkaisevat
vankeja, sairaita ja yksinäisiä, se tapahtuu Jumalan ylistykseksi. Kun naiset kohtaavat Jeesuksen, he kokevat Kristuksen rajoittamattoYlistystä Intiassa. Kuva: Satu Hauta-aho
man rakkauden.
Toivoa naisille (TN)-työn ohjelmat (Toivoa naisille, Kätketyt aarteet, Toivolla on nimi ja Parantava ääni) opettavat käytännöllisiä ja hengellisiä asioita. Yli 62 000 esirukoilijaa 120 maassa rukoilee samojen rukouspyyntöjen
puolesta sadalla kielellä. Kun rukoilemme, Jumala muuttaa asenteitamme ja johtaa meidät tavoittamaan eristyksissä olevia tai yhteiskunnan hylkäämiä.

Eevan nurkka
Lokakuussa rukouskalenterin aiheena oli Latinalainen
Amerikka ja Karibian alue. Susie Pek on sekä tämän
alueen aluekoordinaattori että Brasilian Toivoa naisille
-työn kansallinen koordinaattori. Jo pelkästään Brasilia
on pinta-alaltaan lähes Euroopan kokoinen. Susie
työskentelee Sao Paulossa Radio Trans Mundialin (RTM)
toimistossa yhdessä 40 muun työntekijän kanssa. Ohjelmia lähetetään ympäri vuorokauden eri puolille Brasiliaa.
Brasilian Toivoa naisille -työhön kuuluvat rukouskalenterin lisäksi Toivoa naisille -radio-ohjelmat sekä 45 sekunnin mittainen Tiesitkö-ohjelma. Susie tekee käsikirjoitukset molempiin ohjelmiin. Hän kertoo, että
brasilialaisilla naisilla on kovat ulkonäköpaineet ja
maa on kauneuskirurgian johtavia maita. Hän pyrkiikin käsittelemään ohjelmissaan esimerkiksi itsensä hyväksymiseen ja muihin vertailuun liittyviä aiheita
unohtamatta sanomaa rakastavasta Jumalasta. Koska
monet RTM Brasilian kuuntelijoista eivät kuuntele
muita radiokanavia, Tiesitkö-ohjelmassa puhutaan

muun muassa ajankohtaisista aiheista, vaikkapa vaaleista. Koska Tiesitkö -ohjelma on lyhyt tietoisku, Susie tekee paljon töitä, jotta voisi kertoa lyhyessä
ajassa mahdollisimman kattavasti kyseisestä aiheesta.
Brasilian Toivoa naisille -työ on esillä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Rukouskalenterin tilaajia
on 5 000. Susie käy puhumassa kristillisissä konferensseissa eri puolilla Brasiliaa ja tekee siten työtä tunnetuksi. Yksi brasilialaisista esirukoilijoista kuvaa rukouskalenterin tärkeyttä: ”Toivoa naisille -rukouskalenteri
avaa minulle eri puolilla maailmaa elävien naisten todellisuuden. Kun tiedän heidän vaikeuksistaan ja iloistaan haluan rukoilla heidän puolestaan.”
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori
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1. Jumala, kiitos naisista, jotka
kautta maailman ylistävät Sinua
elämällään, vaikka vaikeat olosuhteet eivät kohentuisikaan.
”Iloitkaa aina. Rukoilkaa
lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta.
Tätä Jumala tahtoo teiltä,
Kristuksen Jeesuksen omilta.”
(1 Tess. 5:16-18)
2. Isä, kiitos että turvasit ja olit
läsnä TN-työn kansainvälisen johtajan Peggy Banksin matkoilla Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa ja
Amerikoissa. Peggy ohjasi tiimejä
syvempään yhteyteen Jumalan
kanssa.
3. Herra, kiitämme siitä, että TNtyössä mukana olevat voivat tarjota muille naisille työkaluja, joiden avulla heidän ja heidän läheistensä elämä voi muuttua. He
rohkaisevat, varustavat ja sitouttavat naisia rukoukseen, kuuntelemiseen, oppimiseen, kasvamiseen
ja antamiseen.
4. Isä, kiitos uusista vapaaehtoisista, harjoittelijoista ja työntekijöistä, jotka ottavat vastuuta TNtyöstä. Etelä-Koreassa 35 vapaaehtoista jakaa rukouskalentereita
yhdeksällä kielellä ja tuottaa TNohjelmia korean ja vietnamin kielillä.
5. Jumala, kiitos Kätketyt aarteet
-kuunnelmasta, joka auttaa seksuaalisesti hyväksikäytettyjä ja ihmiskaupan uhriksi joutuneita naisia kokemaan rakkautesi ja anteeksiantosi. Kiitos heistä, jotka
antavat varoja kuuntelulaitteiden
hankintaan. Kiitos jakelun hoitavista kristillisistä järjestöistä.
6. Isä, kiitos eri maiden naisista ja
miehistä, jotka lukivat englanninkielisen äänirukouskalenterin rukouksia sen ensimmäisen tuotantovuoden aikana. Kiitos rukousohjelmista, joita voidaan kuunnella
Albaniassa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Malawissa ja muissa
maissa.

7. Herra, kiitos Trans World Radion (TWR) Caryn toimiston kunnostustöistä USA:ssa. Rakennuksessa oli tulipalo joulukuussa
2017.
8. Isä, ylistämme TN-radio-ohjelmasta, joka on kuultavissa 73 kielellä radion, internetin, CD-levyjen ja muiden medioiden välityksellä. Ylistys myös avanteiden uhreille kohdistetusta, arinkielisestä
Parantava ääni -kuunnelmasta,
joka koskettaa edelleen Etiopiassa.
9. Herra, kiitos TN-työn 21 toimintavuodesta.
”Katsokaa kansoja, katsokaa,
kauhistukaa ja ihmetelkää, sillä
minä teen teidän päivinänne
teon, jota ette uskoisi, jos ette
itse näkisi.” (Hab. 1:5)
10. Kristus, kiitos elämänsä Sinulle henkensäkin uhalla antaneista naisista Keski-Aasiassa,
Lähi-idässä, Etelä-Aasiassa, Pohjois-Afrikassa ja muilla alueilla.
Perheenjäsenet voivat tappaa
kristityksi kääntyneet.
TURKU: Turun NNKY, Vähä Hämeenkatu 12 a C 57, klo 14-17.30
Naistenpäivä, Jeesus kohtaa naisia
– eilen, tänään ja huomenna, Anneli Salenius ja Pirjo Hintsa (TNlähettiläät).
11. Herra, kiitos ensimmäisestä
Euroopan, Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Keski-Aasian kansallisten
TN-koordinaattoreiden konferenssista Bratislavassa. Konferenssi yhdisti osallistujat Sinuun ja toinen
toisiinsa.
12. Jeesus Kristus, kiitos, että äidit ovat oppineet huolehtimaan
paremmin lapsistaan, opettamaan
heille Jumalan totuuksia ja opastamaan heitä olemaan seuraajiasi.
Albaniassa naiset antoivat aurinkoenergialla toimivia radioita
vammaisten lasten äideille, jotta
he voisivat kuulla TN-ohjelmaa.
13. Jeesus, kiitos, että naisten rukoillessa kuukausittaisten TN-rukouspyyntöjen puolesta he alkavat
nähdä muut Jumalan silmin ja

heidän asenteensa, toimintansa ja
tunteensa tulevat yhä enemmän
Sinun kaltaisiksesi. ”Älkää tehkö
mitään itsekkyydestä tai
turhamaisuudesta, vaan olkaa
nöyriä ja pitäkää kukin toista
parempana kuin itseänne. Älkää
tavoitelko vain omaa etuanne
vaan myös muiden parasta.
Olkoon teilläkin sellainen mieli,
joka Kristuksella Jeesuksella
oli.” (Fil. 2:3-5)
14. Isä, kiitos sadoista TN-työntekijöistä ja vapaaehtoisista jokaisessa maanosassa. Kiitos ohjelmien tuottajista, työn koordinoijista, tiimien ja rukousryhmien
jäsenistä, esirukoilijoista, radioteknikoista, käsikirjoittajista
sekä kuulijoiden luona vierailevista ja heille kirjoittavista.
15. Jumala, kiitos, että naiset voivat TWR360-verkkosivun
(twr360.org/twrwomenofhope)
kautta kuulla Sinusta arabian,
englannin, espanjan, farsin, somalin, thain ja turkin kielillä sekä
kymmenellä muulla kielellä. Kiitos
myös Facebookista, Skypestä,
Twitteristä ja Instagramista, jotka
mahdollistavat monille TN-ohjelmien ja kuukausittaisen rukouskalenterin lataamisen käyttäjän
omalla kielellä. Tuhannet ovat
kertoneet olevansa kiitollisia, että
joku välittää, kuuntelee ja rukoilee heidän kanssaan.
16. Herra, yhdymme etiopialaisten naisten iloon uudesta kristitystä pääministeristä. Nämä naiset ovat osallistuneet 40 päivän
rukoustapahtumaan maansa rauhan puolesta. Maassa on 80 etnistä ryhmää, joilla on erilaisia
uskontoja, arvoja ja käytäntöjä.
Siunaa pääministerin uskovaa vaimoa Zinash Tayachewia, joka julkaisi seuraavan tiedonannon:
”Presidentin puolison toimisto,
yhteistyössä asiaan liittyvien toimielimien kanssa, suunnittelee
työskentelevänsä alueilla, jotka
kaipaavat huomiota erityisesti lasten aliravitsemukseen, varhaiseen
avioitumiseen, kidnappauksiin,
raiskauksiin ja sukuelinten silpomiseen liittyen.”
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17. Jumala, ylistämme, että Sanaasi julistetaan radion kautta
keskisessä Aasiassa, Intiassa, Kiinassa, Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Pohjois-Koreassa ja muilla
alueilla, joissa kristittyjä vainotaan ja joihin ei päästetä lähetystyöntekijöitä. Elämät muuttuvat
ja seurakuntia perustetaan.
”Jumala meissä vaikuttavalla
voimallaan kykenee tekemään
monin verroin enemmän kuin
osaamme pyytää tai edes
ajatella.” (Ef. 3:20)
18. Isä, kiitos Kroatian TN-tiimin
havainnosta, että vierailut Facebook- ja verkkosivuilla olivat lisääntyneet. Kuulijat Kroatiasta,
USA:sta, Kanadasta, Australiasta
ja Euroopan maista saavat sivujen
kautta toivoa.
19. Jeesus, kiitos tuhansista TNrukousryhmiin osallistuvista ihmisistä. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti rukoilemaan, tavoittamaan naisia sekä evankelioimaan
vankiloissa, synnytysosastoilla,
sairaaloissa, orpokodeissa ja pakolaiskeskuksissa.
20. Isä, kiitos, että naiset oppivat
ompelemaan, valmistamaan koruja tai kenkiä sekä kasvattamaan
viljelykasveja voidakseen elättää
perheensä. Heidän itsekunnioituksensa paranee ja he saavat kunnioitusta yhteisöissään.
21. Herra, kiitos että Singaporen
TWR:n avulla Nepalin tiimi pystyi
huolehtimaan slummialueilla noin
800 ihmisestä, joista suurin osa oli
naisia ja lapsia. Heille tarjottiin
lääkärintarkastuksia, lääkkeitä ja
vitamiineja.
TAMPERE: Kalevan kirkko, sali 9,
Liisanpuisto 1, klo 13-14.30. Kalevan Hannat ja Hannut-piiri. Ajankohtaisia uutisia Toivoa naisille-

työstä ja Sansan toiminnasta.
Liisa Heinänen (TN-lähettiläs).
22. Suuri Jumalamme, ylistämme
Sinua päivittäisestä armostasi ja
rakkaudestasi.
”Herra, minä ylistän sinua
kansojen keskellä, minä laulan
kaikille kansoille sinun kiitostasi.
Sinun armosi ulottuu taivaisiin,
sinun uskollisuutesi ylös pilviin.
Jumala, kohotkoon kunniasi yli
taivaitten, kirkkautesi yli kaiken
maan!” (Ps. 57:10-12)
23. Jeesus Kristus, kiitos naisista
ja miehistä, jotka ovat löytäneet
pelastuksen sekä lujuuden selviytyä arjesta TN-ohjelmien ja -rukousryhmien avulla.
24. Isä, kiitos TN -rukouskalenterien vapaaehtoisista kääntäjistä,
jotka osaltaan mahdollistavat
muille tilaisuuden rukoilla kanssamme yli sadalla kielellä. Kiitos
kalenterien jakelijoista, jotka joskus matkaavat kylästä kylään
moottoripyörällä, bussilla tai jalan.
25. Herra, kiitos papeista, aviomiehistä, kylien johtajista ja
TWR:n henkilökunnasta, jotka tukevat ja palvelevat TN-työn henkilökuntaa ja vapaaehtoisia kautta
maailman.
TAMPERE/Eteläinen: Härmälän
kirkko, Talvitie 26, klo 10 messu
ja kirkkokahvit, aiheena Rukous
maailman naisten puolesta, Liisa
Heinänen (TN-lähettiläs).
26. Jeesus, kiitos, että tuhannet
vangit ovat saanet toivon, kun
heille on osoitettu rakkautta käytännössä esimerkiksi vaate-, saippua- ja vauvantarvikelahjoina
sekä TN-ohjelmien ja vierailijoiden pitämien raamattutuntien välityksellä Albaniassa, Angolassa,
Etelä-Afrikassa, Etiopiassa, Ghanassa, Indonesiassa, Kambodžassa, Kongossa, Koreassa,

Liberiassa, Nepalissa, Norsunluurannikolla, Paraguayssa, Tansaniassa ja Thaimaassa.
27. Isä, kiitos TN-ohjelmien, rukoustyön ja johtajuuskoulutuksen
saamasta taloudellisesta tuesta,
jota lahjoittavat yksityishenkilöt,
järjestöt ja TWR:n yhteistyökumppanit. Johdata varat ohjelmien
aloittamiseksi uusilla kielillä. Kuulija Mosambikista kirjoittaa: ”Olen
jo kristitty. Tapa käyttää Jumalan
sanaa ohjelmissanne on ihmeellinen, ja se koskettaa sydäntäni.
Kirjoitan, koska äitini ei ymmärrä
portugalia. Onko mahdollista
tehdä ohjelmaa tsongan kielellä
naisille, jotka eivät ole koskaan
käyneet koulua?”
28. Jumala, kiitos tuhansien TNkuulijoiden viesteistä, miten ohjelma on auttanut heitä kasvattamaan terveitä lapsia, kohtelemaan hyvin puolisoa, valmistamaan terveellistä ruokaa ja elämään Sinua kunnioittaen.
29. Herra, kiitos, että yhteisöjen
johtajat ja media tuovat esiin
raiskauksia, lapsiavioliittoja, ihmiskauppaa ja haitallisia kulttuurisia käytäntöjä. Kiitos, että näkyväksi tekeminen rohkaisee johtajia ponnistelemaan näiden hirveiden asioiden lopettamiseksi.
LAHTI/Keski-Lahti: Seurakuntatalo, Kirkkokatu 5, klo 13 Poikkea
peremmälle -lähetyspiiri, Satu
Hauta-aho.
30. Jumala, kiitos, että lesket ja
orvot saavat radioita, ruokaa,
vaatteita, terveydenhoitoa ja koulumaksuja sekä opetusta Sinun
rakkaudestasi.
”Puhdasta, Jumalan ja Isän
silmissä tahratonta palvelusta on
huolehtia orvoista ja leskistä,
kun he ovat ahdingossa, ja
varjella itsensä niin, ettei
maailma saastuta.” (Jaak. 1:27)

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje
Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan
Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi: ”Eivätkö kaikki
kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi
ylistämään Jumalaa?” Ja hän sanoi miehelle: ”Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut.” (Luuk 17:15-19)
Rakkaat ystävät,
Viime aikoina tämä Luukkaan evankeliumin kohta on koskettanut sydäntäni. Jeesus näkee parantuneen
miehen ja iloitsee hänen kanssaan, mutta samalla hän kysyy: ”Missä ne yhdeksän muuta ovat?”
Kun tässä kuussa kiitämme, ylistämme ja rukoilemme, haluathan olla hän joka palaa Herran luokse ylistämään
häntä kaikesta siitä ihmeellisestä, mitä hän on tehnyt Toivoa naisille -työssä ja omassa elämässäsi. Haluan
haastaa meitä pysähtymään joka päivä ihmettelemään Jumalan hyvyyttä, armoa ja läsnäoloa – ja olemaan
kiitollisia. On ollut suuri siunaus nähdä 21 vuoden ajan Jumalan uskollisuuden ja oikeudenmukaisuuden
toteutuvan niin monilla tavoilla Toivoa naisille -työssä. Tuhannet naiset yli 120 maassa ovat löytäneet uuden
elämän Jeesuksessa. He saavat kulkea sydän vapaana tietäen, että he ovat saaneet anteeksi ja että Jumala
arvostaa ja rakastaa heitä ja he ovat kallisarvoisia hänen silmissään.
Pysähdy tänään hetkeksi miettimään, miten Jumala on tuonut elämääsi ja muiden naisten elämään lohtua,
sisäistä paranemista ja iankaikkisen toivon. Saamme yhdessä palata Herran eteen ylistämään ja kiittämään
häntä.
Antakoon Jumala rauhansa meille, kun palvelemme häntä rukoillen ja kiitollisin mielin.
Hänessä sydämemme iloitsee,
Peggy Banks
Kansainvälisen työn johtaja TWR/Toivoa naisille

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA:
LAHJOITUSTILI FI37 5062 0320 0320 18
VIITTEET
7777 10021
2222 12100
2222 12139
2222 11088
2222 11033
2222 11046
2222 11114
2222 12207
2222 17105
2222 15042
2222 35103

Toivoa naisille -yleiskannatus
Indonesia, jaava
Indonesia, indonesia
Intia, hindi
Intia, tamil
Intia, gujarati
Intia, odija (orija)
Kambodža, khmer
Keski-Aasia
Turkki, turkki
Kätketyt aarteet -hanke

Kuukausilahjoitus on varma ja vaivaton!
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 5341,
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
hannat@sansa.fi ja etunimi.sukunimi@sansa.fi
vaihde 019 457 7700 avoinna arkisin klo 10—15
Seuraa meitä: sansa.fi ja twrwomenofhope.org,
facebook.com/Sanansaattajat ja twitter.com/Sanansaattajat

