
  

TOIVOA NAISILLE/HANNA-TYÖN RUKOUSKALENTERI JOULUKUU 2017   

RUKOILEMME, ETTÄ NAISET OTTAISIVAT VASTAAN 
PELASTUKSEN LAHJAN 
Ilosanoma tarkoittaa hyviä uutisia Jumalalta: “Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, 
hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu” (I Kor. 15: 3-4). 
Ilosanoma ei ole vain jotakin Jeesusta koskevaa. Hän itse on 
ilosanoma!  

Miksi Jeesus kuoli? Raamattu opettaa, että Jumala loi 
ensimmäiset esi-isämme Aadamin ja Eevan ilman syntiä ja pyysi 
heitä hoitamaan luomakuntaansa. Nämä kuitenkin hylkäsivät 
Jumalan määräysvallan ja valitsivat tottelemattomuuden. Sillä 
hetkellä synti, kuolema, syyllisyys ja tuska tulivat elämään ja 
maailmaan. Kaikki luotu tärveltyi. Ihmisen kapinallinen syntisyys 
on siitä lähtien vaikuttanut jokaiseen sukupolveen. 

Aadamin ja Eevan kapinasta seurasi ero pyhästä ja 
oikeamielisestä Jumalasta, jonka täytyy tuomita synti. Raamattu 
opettaa: “sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan 
kirkkautta” ja “synnin palkka on kuolema” (Room. 3: 23; 6: 23a). Mutta tämä ei ole tarinan loppu.  

Armossaan Isä lähetti jumalallisen Poikansa maailmaan, syntymään neitsyestä kaltaiseksemme ihmiseksi. Jeesus 
noudatti 33 elinvuotenaan täydellisesti lakia, jota vastaan Aadam rikkoi. Synnitön Jeesus halusi tulla Jumalan 
kansan sijaiseksi, kokemaan kansan synnistä seuraavan ansaitun kuoleman. Hän kantoi ristillä Jumalan vihan 
syntiä kohtaan – kaikki ihmisten tekemät synnit, velan, jota emme voi maksaa. Isä Jumala herätti Jeesuksen 
kuolleista kolmantena päivänä. Hän voitti synnin ja kuoleman. 

“Hyvä uutinen” tarkoittaa, että yksin Jumalan armosta Kristuksen kautta, yksin uskosta, Jumala hyväksyy 
meidät, antaa syntimme anteeksi ja tekee meidät vanhurskaiksi. Saamme kokea iloa rakastavassa yhteydessä 
Isään Jumalaan ja tiedämme, että meillä on taivaassa ikuinen elämä. Raamattu opettaa, että ”pelastus ei ole 
lähtöisin meistä, vaan se on Jumalan lahja; se ei perustu ihmisen tekoihin” (Ef. 2: 8-9).  

Miten suhtaudumme ilosanomaan? Tunnustamme suullamme, että Jeesus on Herra, ja uskomme sydämessämme, 
että Jumala herätti hänet kuolleista, jotta pelastuisimme: ”sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus 
pelastuksen” (Room. 10: 10). Kerromme toisillekin: “hän rakasti minua ja antoi henkensä minun, syntisen, 
puolesta”. 

 

Eevan nurkka 
Albanian Toivoa naisille -työn koordinaattori, 
nelikymppinen Ledi, on Albanian ensimmäisen polven 
kristittyjä. Hänen lapsuudessaan kristinuskosta ei puhuttu 
lainkaan. Maa oli kommunistinen ja kotona oli 
valtionjohtajan kuva. Jos lapset olivat tehneet jotain 
pahaa, heidän piti polvistua johtajan kuvan edessä ja 
pyytää häneltä anteeksi. 

Kun maa luopui kommunismista 1990–luvun alussa, 
maahan saapui lähetystyöntekijöitä. Silloin Ledikin kuuli 
elävästä Jumalasta ja alkoi seurata häntä. Yliopisto-
opiskelujen jälkeen Ledi avioitui ja aloitti työt TWR 
Albanian toimistossa. Nykyään hän on myös TWR Albanian 
johtaja. 

Ledi on toinen Albanian Toivoa naisille -ohjelman 
juontajista. Lisäksi hän vierailee ahkerasti eri kirkoissa 
kertomassa radio-ohjelmasta ja rukousverkostosta. Hän 
on kouluttautunut myös sielunhoitajaksi, jotta osaisi 
paremmin auttaa kuuntelijoita, jotka soittavat hänelle ja 
kertovat usein hyvinkin vaikeista ongelmista. 

Kävimme Peggy Banksin kanssa Albaniassa syyskuussa. Oli 
hyvä nähdä, miten naiset ja miehet hyötyvät radio-
ohjelmista, mutta ovat myös löytäneet tiensä 
seurakuntiin, missä he voivat kokea yhteyttä Jumalan ja 
toinen toistensa kanssa. 

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



 

Rukoilemme, että naiset ottaisivat vastaan pelastuksen lahjan
JOULUKUU 2017 
 
1. Jumala, opeta kristityt naiset 
käsittämään, että “mekin 
olemme Sinun tekoasi, luotuja 
Kristuksen Jeesuksen yhteyteen 
toteuttamaan niitä hyviä tekoja, 
joita tekemään Sinä olet meidät 
tarkoittanut”. (Ef. 2: 10) 

2. Isä, auta naisia ymmärtämään, 
että paljastat luomistyösi kautta 
totuuden itsestäsi ja pidät kaikkia 
tilivelvollisina. “Hänen 
näkymättömät ominaisuutensa, 
hänen ikuinen voimansa ja 
jumaluutensa, ovat maailman 
luomisesta asti olleet nähtävissä 
ja havaittavissa hänen teoissaan. 
Sen vuoksi he eivät voi 
puolustautua.” (Room. 1: 20)  

3. Kristus, opeta kristittyjä naisia 
huomaamaan, että kuuliaisuus 
Jumalan Sanalle, heikkona ja 
epätäydellisenäkin, todistaa 
rakkaudesta Sinuun. Jeesus sanoo 
painokkaasti: “Jos te rakastatte 
minua, te noudatatte minun 
käskyjäni.” (Joh. 14: 15) 

4. Jumala, rohkaise kristittyjä 
naisia lupauksillasi, jotka ovat 
“kyllä ja aamen Kristuksessa 
Jeesuksessa”. Herätä iloitsemaan 
siitä, että “mikään 
kadotustuomio ei siis kohtaa 
niitä, jotka ovat Kristuksessa 
Jeesuksessa”. (Room. 8: 1) 

5. Kristus, opeta naiset 
tuntemaan totuus: “Sinä kuolit 
meidän syntiemme vuoksi, niin 
kuin oli kirjoitettu, Sinut 
haudattiin, Sinut herätettiin 
kuolleista kolmantena päivänä, 
niin kuin oli kirjoitettu.”  
(1 Kor. 15: 3-4) 

6. Isä, vakuuta kristityt naiset 
”luottamaan siihen, että Sinä, 
joka olet heissä aloittanut hyvän 
työsi, myös saatat sen 
päätökseen Kristuksen 
Jeesuksen päivään mennessä”. 
(Fil. 1: 6) 

7. Pyhä Jumala, anna naisille 
ymmärrys siitä, että vihaat syntiä 
ja että kaikki synti on Sinua 
vastaan. “Sinua, sinua vastaan 
olen rikkonut, olen tehnyt 
vastoin sinun tahtoasi.”  
(Ps. 51: 6)  

8. Jumala, innosta kristittyjä 
äitejä opiskelemaan Sanaasi, jotta 
he voisivat opettaa lupauksiasi 
lapsilleen. “Opettakaa ne 
lapsillenne ja puhukaa niistä, 
olittepa kotona tai matkalla, 
makuulla tai jalkeilla.” (5 Moos. 
11: 19) 

9. Jeesus Kristus, salli naisten 
tietää, että vain Sinä olet tie 
pelastukseen. “Minä olen tie, 
totuus ja elämä. Ei kukaan pääse 
Isän luo muuten kuin minun 
kauttani.” (Joh.14: 6) 

10. Isä, johdata Toivoa naisille -
ohjelmat ohjaamaan naisia 
toivoon ja eheytymiseen 
Jeesuksessa Kristuksessa. Herran 
Henki lähetti Jeesuksen 
“ilmoittamaan köyhille hyvän 
sanoman, julistamaan vangituille 
vapautusta ja sokeille näkönsä 
saamista, päästämään sorretut 
vapauteen ja julistamaan Herran 
riemuvuotta”. (Luuk. 4: 18-19) 

 

11. Herra, rohkaise kristittyjä 
naisia “rakastamaan Sinua, 
Jumalaamme, koko 
sydämestään, koko sielustaan ja 
mielestään ja koko voimallaan” 
sekä ”rakastamaan 
lähimmäistään niin kuin 
itseään”. (Mark. 12: 30-31) 

12. Jumala, puhuttele Sinusta 
erossa eläviä naisia niin että 
“ehkäpä Sinä annat heidän 
mielensä muuttua, niin että he 
tulevat tuntemaan totuuden ja 
selviävät Paholaisen ansasta, 
johon tämä on heidät vanginnut 
pakottaakseen heidät 
tahtoonsa”. (2 Tim. 2: 25-26) 

13. Jeesus, anna kristittyjen 
naisten “valon loistaa ihmisille, 

jotta he näkisivät heidän hyvät 
tekonsa ja ylistäisivät Isää, joka 
on taivaissa”. (Matt. 5: 16) 

14. Kristus, johdata Toivoa naisille 
-ohjelmat rohkaisemaan 
kristittyjä, johdattamaan muita 
luoksesi ja uskollisesti julistamaan 
ilosanomaasi kansoille. 

15. Herra, tee naisista 
todistajiasi: "Herra, kenen luo 
me menisimme? Sinulla on 
ikuisen elämän sanat. Me 
uskomme ja tiedämme, että sinä 
olet Jumalan Pyhä.”  
(Joh. 6: 68-69) 

16. Isä, johdata kristityt vaimot 
antamaan “kaunistuksensa olla 
katoamatonta: salassa oleva 
sydämen ihminen, lempeä ja 
sävyisä henki. Tämä on Jumalan 
silmissä kallisarvoista.”  
(1 Piet. 3: 4) 

17. Kristus, hajota hengelliset 
linnakkeet, jotka sokaisevat 

naisten silmät niin, 
että he eivät 
“epäuskossaan näe 
Sinun evankeliumisi 
kirkkaudesta 
säteilevää valoa, 
Sinun, joka olet 
Jumalan kuva.” (2 
Kor. 4: 4) 

18. Jumala, ole 
lempeä Toivoa naisille 
-työn työntekijöille 
kautta maailman, 

”anna töille menestys, siunaa 
heidän kättensä työt”.  
(Ps. 90: 17) 

19. Herra Jeesus Kristus, johdata 
ne, “jotka kerran ovat ottaneet 
omakseen Sinut, elämään Sinun 
yhteydessäsi, juurtumaan 
Sinuun, rakentamaan elämänsä 
Sinun varaasi ja vahvistumaan 
uskossa … Kaikukoon heidän 
kiitoksensa runsaana.”  
(Kol. 2: 6-7) 

20. Isä, herätä naisissa halu 
kertoa muille, että he “eivät 
häpeä evankeliumia, sillä se on 
Jumalan voima ja se tuo 
pelastuksen kaikille, jotka sen 
uskovat”. (Room. 1: 16)  
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21. Jumala, “avaa naisten silmät 
ja saata heidät pimeydestä  
valoon ja Saatanan vallasta Sinun 
luoksesi. He saavat syntinsä 
anteeksi, kun uskovat sinuun…” 
(Apt. 26: 18). 
 
22. “Jumala on rakastanut 
maailmaa niin paljon, että antoi 
ainoan Poikansa, jottei yksikään, 
joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi 
iankaikkisen elämän.”  
(Joh. 3: 16) Isä, sytytä kristityt 
julistamaan tätä ilosanomaa! 
23. Jeesus, anna naisten vastata 
kutsuusi: “Tulkaa minun 
luokseni, kaikki te työn ja 
kuormien uuvuttamat. Minä 
annan teille levon. Ottakaa 
minun ikeeni harteillenne ja 
katsokaa minua: minä olen 
sydämeltäni lempeä ja nöyrä. 
Näin teidän sielunne löytää 
levon.” (Matt. 11: 28-29) 

24. Isä, johdata Toivoa naisille -
ohjelmien kuulijoita, Hanna-
taloissa käyviä ja rukousryhmiin 
osallistuvia “olemaan sävyisät ja 
panemaan pois kaiken saastan ja 
pahuuden sekä ottamaan vastaan 
sanan, joka on meihin istutettu 

ja joka voi pelastaa meidän 
sielumme”. (Jaak. 1: 21) 

25. Jeesus, tee kristityistä naisista 
julistajiasi: Sinä olet täyttänyt 
sen, mitä Jumala puhui profeetta 
Jesajan kautta: “Katso, neitsyt 
tulee raskaaksi ja synnyttää 
pojan, ja hänelle annetaan 
nimeksi Immanuel -- se 
merkitsee: Jumala on meidän 
kanssamme.” 
(Matt. 1: 23; Jes. 7: 14) 

26.  Isä, vala kristittyihin naisiin 
rohkeutta kertoa ilosanomaa 
Jeesuksessa. “Kuinka ihanat ovat 
vuorilla ilosanoman tuojan 
askelet! Hän ilmoittaa rauhan 
tulon, tuo suuren ilosanoman, 
hän tuo pelastuksen sanoman.” 
(Jes. 52: 7) 

27. Jumala, rohkaise kristittyjä 
naisia lupauksillasi: “Jos Jumala 
on meidän puolellamme, kuka 
voi olla meitä vastaan? Kun hän 
ei säästänyt omaa Poikaansakaan 
vaan antoi hänet kuolemaan 
kaikkien meidän puolestamme, 
kuinka hän ei lahjoittaisi 
Poikansa mukana meille kaikkea 
muutakin?” (Room. 8: 31-32) 

28. Herra, johdata kansasi 
ylistämään Sinua 
kärsivällisyydestäsi meitä 

kohtaan: “Sinä et halua 
kenenkään tuhoutuvan vaan 
tahdot, että kaikki kääntyisivät”. 
(2 Piet. 3: 9) 

29. Jeesus Kristus, herätä kristityt 
iloitsemaan Jumalan tarkoituksen 
toteutumisesta Sinussa: “sinut on 
teurastettu, olet verelläsi 
ostanut Jumalalle ihmisiä 
kaikista heimoista, kaikista 
kielistä, kansoista ja maista. Olet 
tehnyt heistä kuningassuvun, 
meidän Jumalamme pappeja; he 
tulevat hallitsemaan maan 
päällä.” (Ilm. 5: 9-10) 

30. Jumala, salli naisten tulla 
“tuntemaan sinut, ainoa 
todellinen Jumala, ja hänet, 
jonka olet lähettänyt, Jeesus 
Kristus”, jotta he saisivat ikuisen 
elämän. (Joh. 17: 3) 

31. Herra, johdata kaikki kansat 
ymmärtämään, että eräänä 
päivänä “kaikki me joudumme 
Jumalan tuomioistuimen eteen”, 
sillä on kirjoitettu: “niin totta 
kuin elän, sanoo Herra, jokainen 
polvi on notkistuva minun 
edessäni ja jokainen kieli on 
ylistävä Jumalaa. Jokainen 
meistä joutuu tekemään 
Jumalalle tilin itsestään”. 
(Room. 14: 11-12)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

”Sanat osuivat suoraan sydämeen ja hoitivat minua” 

 
Intialainen Meenarani Mallick kertoo: 

”Olen taustaltani hindu. Kylässäni ei asu kristittyjä. Olen tavallinen radion kuuntelija. Löysin radiosta 
orijankielisen Toivoa naisille -ohjelman ja olin yhteydessä 
ohjelman tekijöihin. Kaksi heistä tuli käymään luonani ja 
sain kristillistä kirjallisuutta. 
 
Minulla on liike-elämässä toimiva aviomies, tytär ja poika. 
Perheeni ei hyväksynyt sitä, että kuuntelinToivoa naisille 
-ohjelmia. Jouduin kuuntelemaan niitä salaa. 
 
Sitten isosiskoni teki itsemurhan kariutuneen 
rakkaussuhteen takia. Ohjelmat tulivat minulle entistä 
tärkeämmiksi. Sanat osuivat suoraan sydämeen ja hoitivat 
minua. Vastaanotin Jeesuksen elämääni ainoaksi 
pelastakseni ja lopetin epäjumalien palvomisen. 
 
Aloin kokea, että Jumala kuulee rukoukseni. Aloin saada 
rukousvastauksia. Mieheni selvisi ihmeellisesti vaaratilanteesta ja se vakuutti hänet. Hän sai kohdata Herran. 
Vielä toinenkin ihme tapahtui. Kodissamme syttyi tulipalo, mutta tyttäremme pelastui liekeistä 
vahingoittumattomana.” 
 
 
 
 
 
 
Kuvat: Shutterstock ja TWR 

 

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 

Mrs Meenarani Mallic ja tyttärensä, Odissa (TWR) 


