Toivoa naisille
Tilauskortti

KYLLÄ,

haluan mukaan
Toivoa naisilletyöhön!

Toivoa naisille -työ on Suomessa
Medialähetys Sanansaattajien työtä.
Sansan johtavana ajatuksena on välittää
evankeliumi Jeesuksesta median avulla
kansoille, joita on muuten vaikea tavoittaa. Internet ja mobiililaitteet antavat uusia
mahdollisuuksia tähän työhön radion ja
television ohella.

Hanna-työ

Tuettavat ohjelmat
Maa			 Kieli			Viitenumero
Intia 			
tamil 			 2222 11033
Intia			
gujarati			 2222 11046
Intia 			
hindi			 2222 11088
Intia 			
orija
2222 11114
Indonesia jaava 			 2222 12100
Indonesia indonesia		 2222 12139
Kambodža khmer			 2222 12207
Keski-Aasia kazakki
2222 17105
Kätketyt aarteet-hanke 2222 35103
Toivoa naisille -työn
yleiskannatus 				
7777 10021
Turkki		
turkki			 2222 15042
Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä 2222 14111

Ota rohkeasti yhteyttä
MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää
toivoanaisille@sansa.fi,
019 457 7700
sansa.fi
toivoanaisille.fi
IBAN FI37 5062 0320 0320 18
Lupanumero POL-2015-7935
voimassa 1.1.2016-31.12.2020

		

Facebook.com/Sanansaattajat
Toivoa naisille -työn päivityksiä
lauantaisin.

Sansa
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on
ev.lut. kirkon lähetysjärjestö, joka tukee
kristillistä mediaa lähes 40 kielellä – eniten
Aasiassa ja Lähi-idässä.

Liity kansainväliseen
rukousverkostoon

Iloitsemme mukaantulostasi,
Jumala sinua siunatkoon!

Sähköposti:

Puhelin:

Tule mukaan !

Osoite:

Minä annan teille
tulevaisuuden
ja toivon.
Jer. 29:11

Toivoa naisille -radio-ohjelmissa käsitellään osittain arjen asioita, toinen puoli on
kristillistä sisältöä. Ohjelmia lähetetään 73
kielellä. Suomalaiset tukevat 10 kielellä
tehtävää Toivoa naisille -työtä sekä ihmiskaupan uhreille suunnattua Kätketyt aarteet
-ohjelmakokonaisuutta.

Seurakunta:

Arki ja Pyhä kohtaavat

Haluammeko rukoillen etsiä Jumalan
kasvoja saadaksemme viisautta ja voimia
sekä puolustaaksemme heitä, jotka vaiennetaan ja joita käytetään hyväksi?
- Peggy Banks
Toivoa naisille -työn
kansainvälinen johtaja

Nimi:

Kasvoin suuressa perheessä. Lapsuuteni
oli turvaton. Pelkäsin kaikkia ja kaikkea
ja minusta tuli hyvin vihainen. Puolitoista
vuotta sitten kuuntelin ensimmäisen kerran
ohjelmaanne. Siitä huokuva rauha ja kaunis
tapa, millä puhuitte naisista, teki minuun
vaikutuksen. Minusta tuli ohjelman säännöllinen kuuntelija. Halusin tehdä rauhan
Jumalan kanssa. Kiitos ohjelmastanne!
- Kuuntelijapalaute Turkista

Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä. 1Joht 5:4
Peggy Banks aloitti Toivoa naisille -työn
johdossa vuonna 2016.

Haluan lisätietoa Toivoa naisille -ryhmästä

Liikkeen ydin on rukouskalenteri, jossa on
jokaiselle päivälle lyhyt rukous. Noin 63 000
rukoilijaa eri puolilla maailmaa rukoilee
sen äärellä. Rukouskalenterin teemana voi
olla johonkin maahan tai ihmisryhmään liittyvä aihe, tietty asia kuten tyttöjen koulutus.
Suomessa toimii yli 100 rukousryhmää, ja
rukouskalenterilla on yli 1 700 tilaajaa.

postiosoitteeseeni

Toivoa naisille -työ toimii sen puolesta, että
yhä useampi nainen voisi kuulla olevansa
arvokas, saada toivon ja ihmisarvoisen
elämän. Tavoitteemme on, että naiset tulevat nähdyiksi, astuvat pimeydestä valoon,
saavat äänen.

sähköpostiini

Rukous yhdistää
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Arvokkaaksi

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003 VASTAUSLÄHETYS

Suomen Toivoa naisille -työ on osa
kansainvälistä TWR Women of Hope
-liikettä. Työllä on viisi painopistettä:
rukous, ohjelmien tuottaminen, naisten
tilanteesta ja heidän asemastaan kertominen, koulutus sekä työn tukeminen.

Haluan kirjeen:

Maailman kolmesta miljardista
naisesta neljäsosa on tuomittu luulemaan, ettei heillä ole mitään arvoa.
Kouluttamattomuus, alistaminen, köyhyys,
sairaudet, sodat ja hyväksikäyttö tekevät
usein jo pelkästään hengissä selviämisestä
taistelua.

Sansa
maksaa
postimaksun

Toivoa naisille/
TWR Women of Hope

Tilaan kahden kuukauden välein jaettavan
Toivoa naisille -rukouskalenterin.
Nimeni saa liittää Sansan rekisteriin, josta
sitä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Lannistetusta

