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Janoamme sinua, Jumala
Monessa maassa nainen ei ole paljon
arvoinen. Jossakin nainen on suoranainen taakka perheelleen. Me hyvinvointimaissa kamppailemme kauneuden,
pärjäämisen ja kiireen paineissa. Kaikkialla me naiset etsimme merkitystämme ihmissuhteiden, vaatteiden, kodin
tai osaamisen kautta. Mutta mikään
niistä ei voi tyydyttää elämän tarkoituksen janoa. Sen voi sammuttaa vain
Luojamme.
Jumala kaipaa seuraamme. Hän loi
meihin syvän kaipauksen, jonka vain
yhteys Häneen voi tyydyttää. Ihmisinä
kaipaamme iloa, joka syntyy, kun koemme Jumalan rakkauden meitä kohtaan. Kun vietämme aikaa Raamatun ja
rukouksen parissa, Jumala täyttää kaipauksemme, muuttaa meitä ja johtaa meitä. Maailmassa me
olemme Jumalan kädet, jalat ja ääni.
Kun olemme tulleet hengellisesti ravituiksi, pystymme tekemään suuria Kristuksessa. Hän auttaa selviytymään vaikeuksissa ja ylittämään mahdottomiakin esteitä. Hän antaa ilon, kun ohjaamme toisiakin
löytämään Hänet. Ei köyhyys eikä varakkuus, ei lukutaidottomuus, sairaus tai väkivalta voi estää meitä
tuntemasta Jumalaa läheisesti. “Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja
tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa.” (Fil. 3: 10)

Hanna-työn johtaja Peggy Banksin kirje
Minulle on suuri kunnia rukoilla kanssasi Hannatyössä. Rukoilijana olet ratkaisevan tärkeä. Tärkeä hänelle, jonka puolesta rukoilet. Rukouksesi
muuttaa maailmaa.
Kun sydämemme lyövät samaan tahtiin lokakuun
rukousten äärellä, pyydän, että pohdit kaipuutasi
Jumalaan. Uskon nimittäin, että juuri siinä piilee
Hanna-työn juju. Ne naiset, jotka elämän valintatalossa tietoisesti kaipaavat ja valitsevat Jumalan
mielen mukaisia asioita, tuovat ihmisiä Jeesuksen
luo. Toisin sanoen: jos kaipaamme syvää tyydy-

tystä Jumalassa, meidän on tehtävä Hänelle tilaa.
Jumalan voima ja näkyminen maailmassa on suoraan verrannollinen siihen, miten vähän tai paljon
kristittyjen elämässä on Hänen mielensä mukaista
täytettä. Kannattaa siis janota oikeita asioita.
Jano on juju.
Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja
jano: heidät ravitaan. (Matt. 5:6)
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1. Isä, anna viisaus ja mahdollisuus hiljentyä edessäsi, palvella ja ylistää sinua, heittää
huolet harteillesi, parantua
sinussa, luovuttaa kaikki sinulle kunniasi tähden.
2 Jumala, johdata naisia etsimään sinua kuin suurinta aarretta. “Te etsitte minua, ja te
löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte ” (Jer.
29: 13).
3 Isä, korjaa elämämme tärkeysjärjestys, aikataulut, ihmissuhteet ja kaikki, mikä estää etsimästä läsnäoloasi ja
kuulemasta ääntäsi. "Herra,
osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi. Ohjaa minut totuuteesi ja opeta
minua, sinä Jumalani, auttajani! Sinuun minä luotan aina.”
(Ps. 25: 4-5)
4 Isä, anna rauha, jonka vain
sinä voit antaa. “Minä jätän
teille rauhan. Oman rauhani
minä annan teille, en sellaista
jonka maailma antaa. Olkaa
rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14: 27)
5 Jumala, johdata janoamaan
Sinun läsnäoloasi enemmän
kuin mitään muuta. “Taivaassa
minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä.” (Ps.
73: 25)

Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.1. Tess. 5: 18

8 Taivaallinen Isä, johdata
meidät Jeesuksen Kristuksen
sovituksen kautta astumaan
ylpeinä valtaistuimesi eteen.
Ylistämme rakkauttasi ja armoasi. Kiitos siunauksesta,
ohjauksesta ja varjeluksesta.
9 Herra ohjaa meidät toivosi
lähtelle sen sijaan, että miettimme elämän vaikeuksia.
10 Jumala, johdata meidät
kertomaan muille, mitä hyvää
teet elämässämme. Näin juhlimme hyvyyttäsi.

6 Pyhä Henki, vaikuta meissä,
jotta aamusta alkaen ja kaikissa päivän toimissa Sinun kunniaksesi.

11 Isä, puhdista meidät huonoista sanoista, itsekkäistä
motiiveista, lihan himosta,
silmän houkutuksista ja ylpeydestä, joka voi karkottaa meidät elämän tarkoituksesta.

7 Jeesus, ohjaa luoksesi joka
päivä kiittämään ja ylistämään
sinua. Johdata tuomaan eteesi
päivän mittaan kohdatut asiat
ja ihmiset.

12 Isä, osoita naisille rakkautesi ja anteeksiantosi. Kerro,
kuinka kaipaat lapsiesi yhteyteen. “Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja

sydämessäsi uskot, että Jumala
on herättänyt hänet kuolleista,
olet pelastuva. (Room. 10: 9)
13 Isä, osoita toivon tie. Osoita, mihin sinä pystyt, kun siirrämme huolemme sinulle.
“Siksi iloitsen heikkoudesta,
loukkauksista, vaikeuksista,
vainoista ja ahdingoista, joihin
joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas.” (2.
Kor. 12: 10)
14 Jumala, paranna köyhän,
työttömän, perheväkivaltaa
kokevan, eronneen, rikkinäisestä suhteesta kärsivän ja
esim. AIDSia sairastavan elämä. Anna rohkeutta uskon tielle. “Eihän Jumala ole antanut
meille pelkuruuden henkeä,
vaan voiman, rakkauden ja
terveen harkinnan hengen.” (2
Tim. 1: 7)
15 Kristus, anna toivo ja ilo.
Olet ystäväni ja voit kaiken.

16 Pyhä Henki, vaikuta sydämissä, jotta huolehtisimme
sinulle tärkeästä, murehtisimme sitä, mikä tekee sinut murheelliseksi, ja iloitsemme siitä,
mikä tuottaa sinulle iloa.

22 Jumala, kosketa naisten
elämää voimallasi ja väkevyydelläsi, jotta toivoa ja hoitoa
riittäisi välitettäväksi muillekin
naisille.

17 Isä, opeta meidät jättämään
elämämme käsiisi silloinkin,
kun emme pysty ymmärtämään
vaikeita elämänoloja. “Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää
sitä mikä on maan päällä.”
(Kol. 3: 2)

Rukoilen, että hän
sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja
voimistaisi teidän
sisäistä olemustanne.

18 Herra, johdata äidit pyytämään lapsilleen siunauksesi ja
opettamaan sinun rakkaudestasi ja johdatuksestasi. Silloin
tapahtuu paljon hyvää.
19 Jumala, johdata naisia jättämään avioliitto siunaaviin
käsiisi. Vuodata vaimon kautta
rakkautesi mieheenkin.
20 Kristus, anna yksinäisen ja
lannistuneen naisen jättää surunsa sinun käsiisi. Lähetä toivon kipinöitä ja ilon pisaroita.
”Kristus on avannut meille
pääsyn tähän armoon, jossa
nyt lujasti pysymme. - - Me
riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään
koetuksesta ja koetuksesta
selviytyminen antaa toivoa.
Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen.”
(Room. 5: 2-5)
21 Isä, ohjaa naiset jättämään
elämänsä ja tulevaisuudensuunnitelmansa käsiisi. “Minulla on omat suunnitelmani teitä
varten, sanoo Herra. Minun
ajatukseni ovat rauhan eivätkä
tuhon ajatuksia: minä annan
teille tulevaisuuden ja toivon.”
(Jer. 29: 11)

Ef. 3: 16

23 Jumala, siunaa naisia, jotka
toimivat käsinäsi ja jalkoinasi:
he opettavat monia taitoja,
terveydenhuoltoa ja lakitietoa,
huolehtivat köyhistä tai maahanmuuttajista kuin paimen
lampaistaan. “Sen tähden me
rukoilemme aina teidän puolestanne, että Jumalamme
pitäisi teitä saamanne kutsun
arvoisina ja että hän voimallaan vahvistaisi teidän haluanne hyvään ja saattaisi päätökseen ne teot, jotka todistavat
uskostanne.” (2 Tess. 1: 11)
24 Jeesus, siunaa naisia, jotka
kuuntelevat Naiset toivon lähteellä -ohjelmaa, käyvät Hanna-taloissa tai osallistuvat rukousryhmiin. Opeta ilosanomaa
kaikkialla! Johdata yhteyteen
kanssasi. “Jeesus vastasi: "Minä
olen tie, totuus ja elämä. Ei
kukaan pääse Isän luo muuten
kuin minun kauttani.” (Joh.
14: 6).
25 Meidän tulee rukoilla, mutta tyyli tai asento on vapaa.
Isä, sinä itse vaikutat kunniassasi ja täydellisyydessäsi. Johdata naiset säännölliseen rukoukseen ja sydämellisyyteen.
Tapahtukoon tahtosi.

26 Herra, käytä Naiset toivon
lähteellä -ohjelmaa rohkaisemaan toivottomia naisia, vahvistamaan heikkoja, nostamaan
kaatuneita, haastamaan terveet avun tarvitsijoiden luokse, innostamaan kaikki kuulijat
elämään lähellä Sinua ja muistuttamaan eristyksissä olevia,
että he eivät ole yksin.
27 Jumala, opeta naiset janoamaan yhteyttä sinuun.
“Niin kuin peura janoissaan
etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää
Jumalaa.” (Psalmi 42: 2-3)
28 Jumala, siunaa Hannatiimejä, jotka valmistavat NTLohjelmia jo 65 kielellä. Virkistä
naisia, jotka vierailevat kuuntelijoiden luona tai vastaavat
palautteisiin. Neuvo askeleet,
miten opastaa Kristuksen seuraamiseen hyvinkin vaikeissa
tilanteissa.
29 Jumala, opeta tuntemaan
ajatuksesi, luonteesi ja tiesi.
Johdata ymmärtämään Raamatun punainen lanka. “Minun
ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän
tienne ole minun teitäni, sanoo
Herra.” (Jes. 55:8)
30 Herra, johdata naiset ”tavoittelemaan puhdasta sanan
maitoa ja sen ravitsemana kasvamaan pelastukseen” (1 Piet.
2:2).
31 Herra, johdata palveluksessasi olevat naiset levon ja virvoituksen äärelle. ”Herramme
Jeesuksen Kristuksen Jumala,
kirkkauden Isä, anna meille
viisauden ja näkemisen henki,
niin että oppisimme tuntemaan
Sinut” (Ef. 1:17).

Sisko kirjoittaa Intian Gujaratista
Molemmat lapsemme ovat jo nuoria aikuisia. Palvoimme epäjumalia kaukana elävästä Jumalasta.
Sitten sairastuimme. En pystynyt kävelemään, pojalla oli kova kuume ja mieskin oli sairas. Kävimme sairaalassa ja poppamiehellä, mikään ei auttanut. Soitimme kylän pastorille ja pyysimme rukousta. Hän tuli käymään ja toi seurakunnan vanhimpia mukanaan. He rukoilivat, me paranimme ja
aloimme uskoa Jeesukseen. Heiltä kuulimme Naiset toivon lähteellä -ohjelmista. Kuuntelin säännöllisesti, tulimme kaikki uskoon ja menimme kasteelle. Perustin ohjelman rohkaisemana kyläämme
naisten Hanna-rukousryhmän. Yhteinen rukous siunaa paitsi meitä maailman naisia.

Siskolle kans!
Hanna-työn ydin on tuoda maailman naiset ja toinen toisemme
rukouksessa Jumalan eteen. Sen lisäksi radioidaan Naiset toivon
lähteellä -ohjelmia eri puolella maailmaa. Miten sinä haluat
liittyä tähän maailmanlaajaan rukousliikkeeseen? Tapoja on
monta. Voit rukoilla kotona rukouskalenterin mukaan. Tai voit
liittyä Hanna-piirin tai perustaa sellaisen. ”Hanna-piirejä on
monenlaisia ja -kokoisia. Niissä kahvitellaan, jaetaan kuulumisia, kahvakuulaillaan jne. Osa on toiminnallisia ja osa raamattupiirejä. Muoto on vapaa. Porukalla voidaan käydä vaikka lenkillä ja lopuksi kokoontua rukoilemaan rukouskalenterin mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat kysellä lisää tai pohdit
piirin perustamista,” innostaa Hanna-työn ohjaaja Satu Hautaaho, hannat@sansa.fi tai 050 574 2855.

Tervetuloa alueesi tapahtumaan
Hanna-työ on osa kirkon medialähetystyötä. Voit kuulla lisää esim. seurakuntien ja Medialähetys
Sanansaattajien aluetapahtumissa. Lokakuun aluetapahtumat: 8.10 Lahti (Muslimien kohtaaminen) ja Joensuu (Iloa Intiaan); 9.10. Sotkamo (Intian ja Indonesian työ) ja Kauhava.
Lue lisää sansa.fi. Nähdään!

Kalenterin kuvat: Project Hannah, Marjaana Kotilainen

TUE NAISET TOIVON LÄHTEELLÄ -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 15042

Hanna-työn yleiskannatus
Indonesia, Jaava
Indonesia, indonesia
Intia, hindi
Intia, tamil
Intia, gujarati
Intia, odija (orija)
Kambodža, khmer
Turkki, turkki

Kuukausilahjoitus on varma ja vaivaton!
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 5341,
pirjo.hyovalti@sansa.fi.

Project Hannah -rukousliike lievittää naisen
hätää 125 maassa. Suomessa Hanna-työtä
toteuttaa Medialähetys Sanansaattajat ry:n
(Sansa) verkosto.
Hanna-työstä vastaavat verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko ja Hanna-työryhmä:
Satu Hauta-aho, Hanna-työn ohjaaja,
Eeva Vähäsarja, Hanna-työn Euroopankoordinaattori, Liisa Heinänen, Hanna-lähettiläs
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 projecthannah.org,
facebook.com/Sanansaattajat ja
twitter.com/Sanansaattajat

