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JUMALAN SANA ON ELÄMÄMME KÄSIKIRJA
Oletko yrittänyt koota vaikkapa polkupyörää tai huonekalua ilman ohjekirjaa ja huomannut, että et selviä
hommasta? Elämämme on tietysti vieläkin monimutkaisempi kokonaisuus. Onneksi on käsikirja, joka opettaa
meitä elämään Isäämme ilahduttavaa elämää. Jumalan Sana opettaa meille, että ”Herran pelko” eli hänen
arvostamisensa ja kunnioittamisensa ”on tiedon perusta”. Tarvitsemamme viisaus tulee itse asiassa suoraan
Herralta, joka ”antaa tiedon ja ymmärryksen” (Sananl. 1:7 ja 2:6).
Jumala on opettajamme. Hänen Sanansa on käsikirjamme, ja tavoitteemme on tulla hänen kaltaisekseen.
Jumala ei kuitenkaan tee meistä itsensä kopioita, vaan jokainen meistä on ainutlaatuinen. Aivan niin kuin
huomaamme sisarusten välillä selvää samankaltaisuutta, Jumala haluaa meidän kasvavan hengellisesti hänen
näköisekseen.
Miltä Jumala sitten näyttää? Psalmi 103:8-14 kuvaa kauniisti Jumalan olevan anteeksiantava ja laupias, hidas
vihaamaan, mutta antelias rakastamaan. Hän ei maksa meille syntiemme mukaan, vaan siirtää syntimme niin
kauas kuin itä on lännestä. Hän haluaa meille näitä samoja ominaisuuksia: että rakastamme toisiamme,
osoitamme myötätuntoa, emme kanna kaunaa ja arvostele toisiamme, vaan olemme armollisia ja
anteeksiantavia.
Miten sinusta tulee jonkun toisen kaltainen? Miten meistä tulee Jumalan kaltaisia? Sanotaan, että seura tekee
kaltaisekseen. Viivy Jumalan läheisyydessä. Kun rukoilet, tutki Raamatusta Jumalan suuria tekoja lapsiaan
kohtaan kuten Punaisenmeren jakautuminen tai mannan sataminen ravinnoksi autiomaassa. Jumala on toiminut
puolestamme. Hän on antanut syntimme anteeksi, pelastanut meidät kuolemasta ja siunannut elämäämme yhä
uudelleen.
Raamatun Jumala kutsuu meitä ajattelemaan. Kun muistelemme, mitä Jumala on tehnyt, ja mietimme hänen
persoonaansa, voimme päättää, miten suhtaudumme Jumalan osoittamaan armoon ja ystävällisyyteen. Voimme
rukoilla päivittäin: ”Isä, tee minut kaltaiseksesi.”

Eevan nurkka
Kädessäsi oleva rukouskalenteri on käytössä eri puolilla
maailmaa. Toivoa naisille -työn kansainvälinen
rukouskoordinaattori Lisa Hall kokoaa rukouskalenterin.
Hänellä on tapana pyytää kuukauden teemaan liittyviä
rukousaiheita eri maissa olevilta kansallisilta tiimeiltä.
Kalenterin alkuperäinen kieli on englanti.
Maailmassa on monia maita, joissa englannin kieltä ei
opiskella samalla tavoin kuin vaikkapa meillä Suomessa.
Näin on laita esimerkiksi Länsi-Afrikassa, jossa useassa
maassa ranska on virallinen kieli. Kun vapaaehtoinen
ranskalainen Sylvie on kääntänyt kalenterin englannista
ranskaksi, hän lähettää sen Länsi ja Keski-Afrikan Toivoa
naisille -työn aluekoordinaattorille Estellelle. Sen jälkeen
alueen kansalliset tiimit kääntävät sen omille kielilleen.
Joissakin Afrikan maissa virallinen kieli on portugal. Brasilian
TN-tiimi lähettää portugaliksi kääntämänsä kalenterin
esimerkiksi Angolaan ja Mosabikiin, joissa se käännetään
omille kansallisille kielille.
Olisi toivottavaa, että jokaisessa käännösryhmässä olisi
useita henkilöitä: yksi kääntää, toinen tarkastaa ja editoi
käännöksen ja kolmas huolehtii kalenterin ulkoasusta eli

taitosta. Vapaaehtoisten ryhmä postittaa kalenterit. Näin
hieno tilanne on esimerkiksi meillä Suomessa.
Muutama viikkoa sitten olin skypen välityksellä Toivoa
naisille -työn aluekoordinaattorien kokouksessa.
Afrikkalaiset työtoverini kertoivat, että joissakin maissa
heillä on tiimissä vain yksi henkilö, joka kääntää, editoi,
taittaa ja tulostaa kalenterin. Tietokoneet ja muutkin
laitteet ovat vanhoja. Kalenteri voi olla vain yhden
monisteen kokoinen ja mustavalkoinen, sillä paperi ja
tulostaminen maksavat. Toinen juttu onkin sitten se, miten
kalenterit saadaan rukousryhmille jossain kaukana
maaseudulla.
Kiitetään yhdessä meidän suomalaisten kauniista
rukouskalenterista ja jokaisesta, joka on osallistunut sen
tekemiseen, että voimme rukoilla omalla äidinkielellämme
päivittäin tämän kalenterin avulla. Rukoillaan samalla lisää
vapaaehtoisia afrikkalaisiin tiimeihin. Kiitos rukouksistasi.
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, KeskiAasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori

Rukoilemme hengellistä kasvua
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1. Rakas Herra, johdata kristityt
suomalaisnaiset kasvamaan
syvemmälle sinun tuntemisessasi
ja saavuttamaan hengellinen
kypsyys, ei ajelehtimaan jokaisen
uuden opin tuulen heiteltävinä.
(Ef. 4:13-15)
2. Isä, saata 1980-ja 1990-luvuilla
syntyneet ja heistä seuraava
sukupolvi ottamaan aidosti
vastaan pelastus ja luomaan
henkilökohtainen suhde sinuun.
Varjele heitä säilyttämään uskon
salaisuus.
3. Herra, muista Pohjois-Korean
maanalaista seurakuntaa. Lujita
ja rohkaise uskovia
koreankielisten Toivoa naisille ohjelmien kautta, johdata
rohkeuteen kertoa uskosta.
4. Herra, herätä Länsi- ja KeskiEuroopan uskovissa ymmärrys
jatkuvan hengellisen kasvun
tarpeesta. Varjele heitä tulemasta
innottomiksi. Johda sen sijaan
sinun läheisyytesi etsimiseen.
5. Armollinen Isä, käytä Brasilian
Toivoa naisille -työtä välineenä,
jonka avulla naiset rohkaistuvat
opiskelemaan Sanaasi ja
syventämään suhdettaan sinuun.
6. Rakas Herra, osoita armosi
Japanin yksinhuoltajaäideille.
Auta heitä löytämään työtä ja
kiinnittämään katseensa sinuun
huolenpitäjänä ja rauhan
lähteenä.
7. Herra, herättele ja elvytä
seurakuntaasi. Älä salli
seurakunnan vesittää sanomaa,
vaan sytytä kuuluttamaan
pelastusta Jeesuksen Kristuksen
kautta.
8. Monilta naisilta puuttuu
Ruotsissa elämän tarkoitus, suunta
ja toivo. Isä, johdata heidät
Raamattua opettaviin seurakuntiin
ja tutustumaan kristittyihin, jotka
voivat välittää rakkauttasi,
toivoasi ja pelastustasi.
9. Isä, anna tyttärillesi uskon
kestävyyttä, kun he joutuvat

koetuksiin. Varjele katkeruudelta,
ohjaa oppimaan sinnikkyyttä ja
tahtosi tuntemista vaikeuksienkin
kautta. (Kol. 1:11)
HELSINKI: Uusheräys,
Fredrikinkatu 61 B, klo 14
Lähetystilaisuus, Medialähetys
Sanansaattajat ja
gujaratinkielinen Toivoa naisille työ Intiassa, Kati Lücke (VAT,
Sansan hallituksen jäsen).
10. Jumala, vahvista Tanskan
valtionkirkkoa ja kristillisiä
kouluja opettamaan Sanaasi –
julistamaan Raamatun totuutta
sekä synnistä että armosta, jotta
ihmiset huomaisivat tarvitsevansa
Pelastajaa, Jeesusta.
11. Herra, johdata naisia
Tanskassa Toivoa naisille -työtä
tekevän Norea Mediemissionin
nettisivulle (tilliv.dk), joka
välittää kristillisen uskon ydintä
tekstien, äänitallenteiden ja
videoiden kautta.
12. Herra, anna naisten löytää ja
kuunnella Toivoa naisille lähetyksiä ja tulla niiden
sisältöjen ravitsemiksi älyllisesti
ja hengellisesti. Avaa heidän
korvansa ja sydämensä kuulemaan
ja noudattamaan elämää
muuttavaa totuuttasi.
13. Jeesus, tuota hengellistä
hedelmää haitilaisissa kristityissä
nuorissa ja naisissa, jotta heidän

elämänsä olisi muiden nuorten ja
naisten roolimallina.
14. Isä, täytä kristityt naiset
Kiinassa Pyhällä Hengelläsi,
nöyryydellä, lujuudella ja
viisaudella. Varjele heitä, kun he
rohkeasti puolustavat sinua. He
kantavat hedelmää, kun he
toimivat tahtosi mukaan.
15. Isä, ylistämme sinua
tyttärillesi antamastasi
lujuudesta, armosta, voimasta ja
kyvyistä. Heijastakoon elämämme
sinua, jotta maailma näkisi sinut.
16. Herra, johdata vietnamilaiset
perheet kuuntelemaan Sanaasi
säännöllisesti radiosta ja
rukoilemaan tahtosi mukaan.
17. Armollinen Isä, rohkaise
Kanadassa alasaksinkielisiä Toivoa
naisille -ohjelmia kuuntelevia
kasvamaan syvemmälle uskossaan.
18. Herra, auta meitä
rukoilemaan päivittäin Toivoa
naisille -sisartemme puolesta
kautta maailman. Kannetaan
toinen toistemme taakkoja ja
rohkaistaan toisiamme Sanasi
kautta.
19. Isä, annathan lapsillesi
viisautta erottaa, milloin ihmiset
puhuvat totuuttasi oikein ja
milloin he yrittävät huijata muita
saadakseen taloudellista hyötyä.
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20. Jumala, näet nuorten määrän
vähenevän Etelä-Korean
seurakunnissa. Herätä ja lujita
nuorten, heidän vanhempiensa
ja seurakuntien johtajien uskoa.

24. Isä, vahvista Intian naisia, kun
he lukevat Sanaasi, rukoilevat ja
kuuntelevat Toivoa naisille lähetyksiä.

21. Isä, johdata jokainen Toivoa
naisille -esirukoilija viettämään
aikaa kanssasi päivittäin ja
toteuttamaan kristityn
todistajan elämää kaikissa
ihmissuhteissa.
22. Herra, lähetä työntekijöitä
Tansanian maasaiden
asuinalueille, Barabaigiin,
Kuryaan, Pwaniin ja Ungujaan
sekä muihin paikkoihin, missä
pelastusta ei vielä tunneta.
23. Isä, rohkaise ja lujita
seurakuntaasi Sansibarissa, jossa
uskovat kohtaavat syrjintää ja
monia vaikeuksia.

kaikkia kuulijoita ja tuokoon
heille iloa.
26. Isä, kiitämme Pyhän Hengen
lahjasta. Hän opettaa meille
kaiken ja saa meidät
ymmärtämään totuutesi. (Joh.
14:26)
27. Herra, johdata Toivoa naisille
-työn kansainvälistä johtaja Peggy
Banks toteuttamaan tahtoasi
omassa elämässään ja Toivoa
naisille -työssä.
28. Isä, muuta naisten mieli ja
sydän Paraguayn Hyvän Paimenen
-vankilassa Toivoa naisille ohjelmissa kerrotun Jumalan
Sanan kautta.

25. Isä, kiitos Uruguayn
vankiloihin, sairaaloihin ja
vanhustenkeskuksiin
lähetettävistä Toivoa naisille ohjelmista. Lujittakoon Sanasi

29. Herra, kaikki pyhät
kirjoitukset on kirjoitettu meille
opiksi. Auta meitä ottamaan
vastaan Sanasi tuoma rohkaisu,
jotta meillä olisi toivo. (Room.
15:4)

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje
Keitä ovat naiset, joilla on toivo
Naiset joutuvat monissa maissa kokemaan jatkuvasti syrjintää. He elävät köyhyydessä, vailla
koulutusmahdollisuuksia, alistettuina ja ilman kunnollista terveydenhoitoa.
Vaikka monet kehitysohjelmat tähtäävät naisen aseman parantamiseen, vain Jeesus voi tarjota voiman
pysyvään muutokseen ja toivoon.
Jumalan silmissä naiset eivät ole heikkoja ja toivottomia. Hän ilmaisi Jeesuksessa ainutlaatuisen rakkautensa
ja armonsa jokaista naista kohtaan olipa naisen sydän tai maailma miten särkynyt tahansa. Vaikeissakin
tilanteissa ja olosuhteissa Jeesus voi antaa täydellisen rauhan, toivon ja paranemisen.
Nainen, jolla on toivo
• Luovuttaa elämänsä hallinnan Jeesukselle
• Etsii Jumalalta suuntaa ja viisautta
• Uskoo Pyhän Hengen voimaan
• On löytänyt toivon ja paranemisen Jeesuksessa
• Uskoo, että Jumalalla on häntä varten hyvä suunnitelma, sellainen joka ei vahingoita vaan antaa hänelle
tulevaisuuden ja toivon
• On tietoinen siitä, mitä Jeesus teki hänen vuokseen ristillä ja tietää saaneensa sen tähden synnit anteeksi
• Elää vapaana uudessa elämässä Kristuksessa
• Auttaa toisia naisia pääsemään vapaaksi ja elämään Jumalan armossa ja totuudessa
• Auttaa ja palvelee toisia naisia
• Rukoilee toisten naisten puolesta
• On tietoinen, että Jumala arvostaa häntä ja pitää häntä aarteena.
Hänessä sydämemme iloitsee,
Peggy Banks
Kansainvälisen työn johtaja - TWR/Toivoa naisille
Kuvat: TWR

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA:
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7777 10021
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2222 11088
2222 11033
2222 11046
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2222 17105
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2222 14111
2222 35103

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

