
  

TOIVOA NAISILLE/HANNA-TYÖN RUKOUSKALENTERI MARRASKUU 2017   

YLISTÄMME JA KIITÄMME 
Kun katsomme 20 vuoden jatkunutta Toivoa 
naisille/Hanna-työtä, haluamme ylistää ja kiittää 
Jumalaa. Hän on tehnyt mahtavia asioita! Vuosien 
ajan olemme rukoilleet kulttuurin, uskonnon ja 
köyhyyden vuoksi eristyksissä olevien ja 
hyväksikäytettyjen naisten puolesta. 
Maailmanlaajan yhteisömme raportit kertovat yhä 
uudelleen, että naiset löytävät toivon ja 
pelastuksen Jeesuksessa. Toivoa naisille -radio-
ohjelmat tarjoavat käytännöllistä ja hengellistä 
tietoa. Rukouskalenterit ja rukousryhmät auttavat 
naisia oppimaan, miten rukoilla omalla tavallaan 
Jumalaa, joka näkee ja kuulee. 

Naiset Kigomassa, Tansaniassa, ovat innokkaita oppimaan Jumalasta. Kun he kuulivat Toivoa naisille/Hanna-työn 
johtamiskoulutuksesta, he tulivat paikalle opiskelemaan. Ensimmäisenä kurssipäivänä paikalla oli 220 naista. He 
oppivat, mitä Toivoa naisille/Hanna-työ on ja miten rukoillaan yhdessä. Yhdeksän naista antoi elämänsä 
Kristukselle. Sana levisi, ja seuraavana päivänä koulutukseen saapui 500 naista ja miestä. Sinä päivänä 18 uutta 
ihmistä tuli Kristuksen luo. He kertoivat kouluttajille, että he haluaisivat aloittaa seuraavana päivänä vielä 
aikaisemmin, jotta heillä olisi enemmän aikaa ylistää Jumalaa ja rukoilla yhdessä! 

Kuulija Intian Kalkutassa kertoo: ”Olen kuunnellut bengalinkielistä Toivoa naisille -radio-ohjelmaa. Elämäni on 
täynnä surua, koska aviomieheni meni naimisiin toisen naisen kanssa. Ohjelmanne ovat kuitenkin opettaneet 
minulle, että rukous tuo elämään rauhaa ja onnea. Opin myös, miten pysyä uskossa, tapahtuipa mitä hyvänsä. 
Pidän kaikesta Toivoa naisille/Hanna-työssä. Rukouskumppanuuden ja -kalentereiden avulla olen pystynyt 
kehittämään näkemyksiäni elämästä.” 

 

 

Eevan nurkka 
Olin syyskuun alussa yhdessä työtoverimme Frankin ja 
Tanskan Toivoa naisille -työn koordinaattorin Anetten 
kanssa Färsaarilla. Tämä 18 saaren ryhmittymä kuuluu 
Tanskalle ja sijaitsee Skotlannin, Islannin ja Norjan 
välissä.  Färsaarilta lähtee paljon ihmisiä lähetystyöhön 
ja viime kesänä kristillisessä nuorten Teen Street -
tapahtumassa Saksassa sieltä oli kaksi lentokoneellista 
nuoria. 

Matkamme tavoitteena oli mennä tapaamaan Toivoa 
naisille -rukouskalenterin tilaajia ja tehdä työtä 
tunnetuksi laajemmaltikin.  Saimme kokea runsasta 
vieraanvaraisuutta.  Oli puhuttelevaa tavata naisia, jotka 
olivat jostain kuulleet rukouskalenterista, tilanneet sen 
itselleen ja rukoilleet uskollisesti vuosia kalenterin 
avulla. Meitä haastateltiin myös paikallisen kristillisen 
radioaseman suorassa lähetyksessä. 

Viikonloppuna Anette esitteli työtä luterilaisessa 
lähetystilaisuudessa ja itse osallistuin vapaakirkon 
naisten viikonloppuun, jonne oli tullut 260 naista eri 

saarilta. Viikonlopputapahtuman ruokailu oli täysin 
vapaaehtoisten miesten vastuulla. Niinpä Frank palveli 
keittiön puolella. Itse osallistuin ohjelmaan ja lauantai-
iltana pidin puolen tunnin esityksen Toivoa naisille -
työstä. Samalla pyysin miettimään, haluaisiko joku 
vapaaehtoinen alkaa kääntää rukouskalenteria fäärin 
kielelle. Esitykseni jälkeen moni tuli juttelemaan 
kanssani ja halusi tilata rukouskalenterin englannin- tai 
tanskankielisen version. Pari viikkoa myöhemmin sain 
sähköpostin, jossa Gudrun -niminen nainen kertoi 
halukkuudestaan ruveta kääntämään rukouskalenteria! 
Minulle Gudrunin sähköposti oli Jumalan ihme. 

Kiitos sinulle, joka rukoilit puolestani. Tämäkin matka oli 
osoitus siitä, että Jumala johdattaa meitä, kun kuljemme 
rukoillen. 

Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski- 
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



 

Ylistämme ja kiitämme
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1. Naiset kautta maailman ylistävät 
Jumalaa, vaikka elämän olosuhteet 
eivät muuttuisikaan paremmiksi. 
Vietnamissa syntynyt, Kambodžassa 
asuva kuulija kertoo: “En osaa lukea 
enkä kirjoittaa, mutta kuuntelemalla 
Toivoa naisille -radio-ohjelmaa, saan 
tietoa terveydestä ja rohkaisua 
Jumalan Sanan kautta.” Herra, kiitos 
näistä naisista! 

2. Jumala, kiitos turvasta ja 
läsnäolosta, jota annat Toivoa 
naisille/Hanna-työn johtajalle, tohtori 
Peggy Banksille hänen matkoillaan 
Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa ja 
Amerikoissa. Siellä hän palvelee ja 
tukee esirukoilijoita ja kuuntelijoita, 
mentoroi kansainvälisiä tiimejä sekä 
kertoo toivosta ja eheytymisestä 
Jeesuksessa. 

3.Toivoa naisille/Hanna-työssä 
mukana olevat tarjoavat naisille 
keinoja elää toisin kuin ympärillä 
olevat. Median avulla, pienryhmien 
vuorovaikutuksessa ja 
johtamiskoulutuksella he rohkaisevat, 
varustavat ja sitouttavat naisia 
rukoilemaan, kuuntelemaan, 
oppimaan, kasvamaan ja 
lahjoittamaan. Herra, kiitämme 
näistä ”käsistä”, joiden kautta toimit. 

4. Isä, kiitos Toivoa naisille/Hanna-
työn Etelä- ja Itä-Afrikan 
aluekoordinaattorissa Philile 
Bhengusta, jonka tukikohta on Etelä-
Afrikassa TWR:n Afrikan 
aluetoimistossa.  

5. Jumala, kiitos Kätketyt aarteet -
kuunnelmasarjasta, joka auttaa 
seksuaalisesti hyväksikäytettyjä ja 
ihmiskaupan uhreiksi joutuneita naisia 
kokemaan Sinun rakkautesi ja 
anteeksiantosi. Johdata niitä, jotka 
kääntävät ja valmistelevat Kätketyt 
aarteet -kuunnelmia albaniaksi, 
bulgariaksi, englanniksi, romaniaksi, 
tsekiksi, unkariksi, venäjäksi ja muille 
kielille. 

6. Herra, kiitämme Toivoa 
naisille/Hanna-työn 
johtamiskouluttaja Ruth Mbennahista, 
joka luo ja kehittää 
maailmanlaajuista 
johtamiskoulutuskäsikirjaa. 

7. Isä, kiitos Toivoa naisille/Hanna-
työn sisältöjohtajan ja yhteyshenkilön 
Flora Rittenhousen matkasta Etelä-
Afrikassa. Hän sai rohkaista alueella 
palvelevia ja kouluttaa raportoinnissa 
ja mediasisältöjen luomisessa. Kiitos, 
että Flora sekä Pilar Torras ja Valerie 
Smith saivat mahdollisuuden esitellä 

Kätketyt aarteet -hanketta 
ihmiskaupan vastaisessa 
konferenssissa Saksassa. 

8. Jumala, kiitos Toivoa naisille -
radio-ohjelmasta, jota kuullaan 71 
kielellä radion, internetin, CD-levyjen 
ja muiden medioiden kautta. 
Ylistämme Sinua avanteista kärsiville 
suunnatusta aarinkielisestä Parantava 
ääni -kuunnelmasta, joka koskettaa 
Etiopiassa monen elämää. Siunaa 
edelleen amharan- 
ja oromonkielisten 
ohjelmien 
tuotantoa. 

9. Isä, ylistämme 
Sinua Toivoa 
naisille/Hanna-työn 
20 vuodesta, joiden 
aikana naisia on 
tavoitettu 
tiedostamisen, 
rukouksen ja radio-
ohjelmien avulla.  
“Katsokaa kansoja, 
katsokaa, 
kauhistukaa ja 
ihmetelkää, sillä 
minä teen teidän 
päivinänne teon, jota ette uskoisi, 
jos ette itse näkisi.” (Habakuk 1:5) 

10. Kristus, kiitos Etelä- ja Keski-
Aasian, Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja 
muiden maiden naisista, jotka ovat 
antaneet elämänsä Sinulle silläkin 
uhalla, että he tietävät 
perheenjäsentensä voivan tappaa 
heidät tämän vuoksi. 

11.Toivoa naisille/Hanna-työn 
Euroopan koordinaattori Eeva 
Vähäsarja ja Tanskan koordinaattori 
Anette Jensen matkasivat Färsaarille 
tapaamaan esirukoilijoita ja 
esittelemään työtä eri tapahtumissa, 
muun muassa naisten konferenssissa. 
Kiitos tästä matkasta! 

12. Jumala, kiitämme siitä, että kun 
naiset rukoilevat Toivoa 
naisille/Hanna-työn rukousaiheiden 
puolesta, he alkavat nähdä toiset 
Sinun silmilläsi. Samalla heidän 
asenteensa, tekonsa ja tunteensa 
tulevat lähemmäksi Jeesuksen 
ajattelu- ja toimintatapaa.  
“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) 

13. Toivoa naisille/Hanna-työn 
työntekijäjoukkoon ja vapaaehtoisiin 
kuuluu satoja ihmisiä kaikissa 
maanosissa. Mukana on ohjelmien 
tuottajia, työn koordinoijia, 
tiimiläisiä, rukousryhmien jäseniä, 
esirukoilijoita, radioteknikoita, 
käsikirjoittajia sekä kuulijoiden luona 
vierailevia ja kuulijoiden 
palautteeseen vastaavia. Kiitos 
jokaisesta heistä ja meistä! 

14. Jumala, kiitos, että TWR360 
(twr360.org/twrwomenofhope), 
Facebook, Skype, Twitter ja 
Instagram välittävät naisille totuuttasi 
arabian, englannin, espanjan, farsin, 
portugalin, somalin ja turkin kielillä 
sekä monella muulla kielellä. 
Joissakin näistä kanavista pystyy 
lataamaan Toivoa naisille -radio-
ohjelmia ja rukouskalentereita omalla 
kielellä. Tuhannet ovat kertoneet 
ilahtuneensa huolenpidosta ja siitä, 
että joku kuuntelee heitä ja rukoilee 
heidän kanssaan. 

15. Kristus, kiitämme 500 naisesta ja 
miehestä, jotka osallistuivat Toivoa 
naisille/Hanna-työn koulutukseen 
Kigomassa, Tansaniassa, ja 27:stä, 
jotka antoivat elämänsä Sinulle. 
Ylistämme Sinua yli 500 ihmisestä, 
jotka osallistuivat TWR Intian naisten 
konferenssiin, jossa heitä rohkaistiin 
jatkamaan toivon tarjoamista Intian 
naisille. 

16. Jumala, kiitos että totuuttasi ja 
rakkauttasi välitetään radion kautta 
Intiassa, Keski-Aasiassa, Kiinassa, 
Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, 
Pohjois-Koreassa ja muilla alueilla, 
joilla kristittyjä vainotaan eikä 
lähetystyöntekijöitä päästetä 
maahan. Ylistämme Sinua 
muuttuneista elämistä ja syntyneistä 
seurakunnista. 

 

 

Toivoa naisille- radio-ohjelmien kuuntelijoita Intiasta. 
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17. Isä, kiitämme Korean Toivoa 
naisille/Hanna-työn tiimistä, joka 
tuottaa rukouskalenteria monilla 
kielillä. Kalenterien avulla Etelä-
Koreassa asuvat filippiiniläiset, 
japanilaiset, kambodžalaiset, 
kiinalaiset, thaimaalaiset ja 
vietnamilaiset naiset voivat rukoilla 
kanssamme. 

18. Toivoa naisille/Hanna-työn 
rukousryhmät kokoontuvat 
säännöllisesti rukoilemaan, 
tavoittamaan naisia ja kertomaan 
ilosanomaa vankiloissa, sairaaloissa, 
orpokodeissa ja pakolaiskeskuksissa. 
Moni jakaa ruokaa, vaatteita, patjoja 
ja muita tarvikkeita, jotka tuovat 
naisille ja heidän perheilleen toivoa. 
Jeesus, kiitos tuhansista 
rukousryhmien työssä mukana 
olevista. 
PIRKKALA: Kirkko, Perkiöntie 40, klo 
9-16.15 Uskomaton nainen –
konferenssi. Päävieraana Toivoa 
naisille/Hanna-työn kansainvälinen 
johtaja Peggy Banks Yhdysvalloista. 
Mukana myös mm. TWR-Euroopan 
Toivoa naisille/Hanna-työn 
koordinaattori Eeva Vähäsarja 
Itävallasta ja Toivoa naisille/Hanna-
työryhmä. 

19. Herra, kiitos, että naiset oppivat 
ompelemista, korujen valmistamista 
ja maanviljelyä, joiden avulla he 
voivat hankkia elantoa perheilleen ja 
saada arvostusta ja kunnioitusta 
yhteisöissään. 
HELSINKI/ 
Tuomiokirkkoseurakunta: 
Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 
23, klo 18 Tuomasmessu, saarna 
Toivoa naisille/Hanna-työn 
kansainvälinen johtaja Peggy Banks, 
liturgia Juha Auvinen, juonto Mervi 
Viuhko. Useita Sansan työntekijöitä ja 
vapaaehtoisia eri tehtävissä. 

20.Jumala, kiitämme äideistä, jotka 
jakavat Sinun rakkauttasi lapsilleen. 
Nellien aviomies jätti hänet toisen 
naisen takia, kun Nellie oli 
kahdeksannella kuulla raskaana. Hän 
kuuntelee Filippiineillä ilokonkielistä 
Toivoa naisille -radio-ohjelmaa. Nellie 
kertoo: “Ohjelmanne ovat tuoneet 
minulle toivoa ja rohkeutta mennä 
eteenpäin. Ilman tätä ohjelmaa en 
tiedä, mitä minulle olisi tapahtunut. 

Myös rohkaisevat tekstiviestinne 
auttavat minua paljon. Lähetän 
viestit lapsillenikin, joille jaan myös 
rukouskalenterit. Haluan, että he 
pääsevät lähemmäksi Jumalaa.” 

21. Jeesus Kristus, ylistys Sinulle 
naisista ja miehistä, jotka ovat 
löytäneet pelastuksen Sinussa ja 
voiman elää uskoaan arjessa Toivoa 
naisille -radio-ohjelmien ja Toivoa 
naisille/Hanna-työn rukousryhmien 
avulla. 

 

22. Isä, kiitos Toivoa naisille/Hanna-
työn rukouskalenterin vapaaehtoisista 
kääntäjistä. Heidän työnsä 
mahdollistaa yhteisen rukouksen yli 
85 kielellä. Kiitos myös 
rukouskirjeiden jakajista, joista osa 
matkustaa kylästä kylään 
moottoripyörällä, bussilla tai jalan. 

23. Jeesus, kiitos papeista, 
aviomiehistä ja TWR:n työntekijöistä, 
jotka tukevat ja auttavat Toivoa 
naisille/Hanna-työn työntekijöitä ja 
vapaaehtoisia kautta maailman. 

24. Isä, ylistämme sinua toivosta, 
jonka vangit ovat voineet ottaa 
vastaan käytännöllisten rakkauden 
tekojen kautta. Teko on voinut olla 
vaatteiden, saippuan tai 
vauvantarvikkeiden lahjoittaminen, 

Toivoa naisille -radio-ohjelma tai 
vankilavierailijan pitämä 
raamattutunti. Näitä ihmeitä on 
koettu Albaniassa, Angolassa, Etelä-
Afrikassa, Etiopiassa, Ghanassa, 
Indonesiassa, Kambodžassa, Kongossa, 
Koreassa, Liberiassa, Nepalissa, 
Norsunluurannikolla, Paraguayssa, 
Tansaniassa ja Thaimaassa. 

25. Herra, kiitos Toivoa naisille -
radio-ohjelman pitkäaikaisesta 
taloudellisesta tuesta. Lahjoittajina 
ovat olleet yksityishenkilöt, säätiöt, 
ERF Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa, 
Norea Tanskassa, Norjassa ja 
Ruotsissa, Sansa Suomessa sekä 
TWR:n kumppanit Aasiassa, 
Brasiliassa, Kanadassa, Alankomaissa 
ja Belgiassa sekä Britanniassa. 

26. Jeesus, kiitämme Peggyn ja 
muiden tiimiläisten saamista 
mahdollisuuksista vierailla 
seurakunnissa ja naisten ryhmissä 
tuomassa eri sukupolvien naisten 
elämään toivoa ja eheytymistä. 

27. Isä, kiitos, että tuhannet Toivoa 
naisille/Hanna-työn kuuntelijat ovat 
jakaneet todistuksen ohjelman 
tuomasta avusta. He ovat oppineet 
ymmärtämään, miten voivat 
paremmin kasvattaa lapsia, kohdella 
puolisoa, valmistaa terveellistä 
ruokaa ja elää Sinua kunnioittaen.   

28. Yhteisöjen johtajat ja media 
paljastavat raiskauksia, 
lapsiavioliittoja, ihmiskauppaa ja 
haitallisia kulttuurien käytäntöjä sekä 
rohkaisevat johtajia tekemään 
enemmän näiden kauheiden 
väärinkäytösten lopettamiseksi. 
Herra, kiitos! 

29. Isä, kiitos leskille ja orvoille 
annetuista radioista, ruuasta, 
vaatteista, terveydenhuollosta ja 
koulutusmaksuista. 

30. Ylistys Sinulle, kaikkivaltias 
Jumala, että osoitat meille joka päivä 
armosi ja rakkautesi.  
“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)

 
 
 
Kuvat: Satu Hauta-aho 
 
 



 

 

Toivoa naisille -työn johtaja Peggy Banksin kirje 
 
Rakkaat ystävät, 
 
Vaikka viikunapuu ei ehkä ole kukassa….silti riemuitsen Herrassa. Habakuk 3:17-18. 
 
Luen Habakukin kirjan joka vuosi. Siinä on pieni kirja, ja siinä on vain kolme lukua, mutta se tuo kauniilla 
tavalla esiin muutoksen Habakukin suhtautumisessa elämään. Se osoittaa, että on mahdollista päästä synkistä 
tuskan ja epätoivon syövereistä kirkkaaseen iloon. Tämä muistuttaa minua siitä toivosta, jonka näemme 
Toivoa naisille -työn kohteena olevien naisten elämässä kaikkialla maailmassa. 
 
Jopa epätoivoisina ollessamme voimme iloita toivossamme, koska toivomme on Jeesus. Hän on tullut 
vapauttamaan meidät synnistä ja antamaan uuden elämän nyt ja iankaikkisuudessa. Iloitsemme, koska kerran 
näemme Jeesuksen ja löydämme pysyvän rauhan Hänessä, ikuisesti. Uhratkaamme Hänelle kiitosta tänään. 
 
Saamme nyt marraskuussa olla kiitollisia siitä, mitä Herra on tehnyt Toivo naisille -työn kautta kaikkialla 
maailmassa kuluneiden 20 vuoden aikana. Jumala on koskettanut niin naisten kuin miestenkin elämää 
rukousryhmiemme ja Toivoa naisille -radio-ohjelmien välityksellä. 
 
Voimme 20-vuotisjuhlan aikaan kiittää siitä, mitä Jumala on jo tehnyt ja rukoilla niiden asioiden puolesta, 
joita Hän tulee tekemään Toivon naisille -palvelutyön välityksellä. 
 
Kiitos, kun uskotte, että Jumala on ihmeiden Jumala ja rohkaisette muita rukoilemaan rukouskalenteria 
käyttäen. Kiitos, kun rukoilette asioiden puolesta, jotka ovat tärkeitä Jumalalle ettekä lakkaa rukoilemasta, 
silloinkaan kun ette näe mitään muutoksia. Kiitos uskollisista rukouksistanne, jotka jatkuvat siunaten monia 
kaikkialla maailmassa. 
 
Hänessä sydämemme iloitsee, 
 
Peggy Banks, 
 
johtaja, TWR Toivoa naisille/Hanna-työ 
 
 
 

 

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA: 
LAHJOITUSTILI FI37 5062 0320 0320 18 
 
VIITTEET 
7777 10021 Toivoa naisille -yleiskannatus  
2222 12100  Indonesia, jaava  
2222 12139 Indonesia, indonesia 
2222 11088  Intia, hindi 
2222 11033 Intia, tamil 
2222 11046 Intia, gujarati 
2222 11114 Intia, odija (orija) 
2222 12207 Kambodža, khmer 
2222 17105 Keski-Aasia, kazakki 
2222 15042 Turkki, turkki 
2222 35103 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/Project Hannah -rukous-
liike 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, Toivoa naisille -työn ohjaaja,  
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 


