
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI HUHTIKUU 2019   

RUKOILEMME NAISTEN PUOLESTA, ETTÄ HE 
VASTAANOTTAISIVAT PELASTUKSEN LAHJAN 
 

Mitä 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.” (1 
Kor.15:3-4) Ilosanoma ei vain kerro Jeesuksesta vaan Hän itse on ilosanoma. 

Miksi Jeesus kuoli? Jumala loi synnittömän Aadamin, josta mekin periydymme. Aadam kuitenkin hylkäsi Jumalan 
tahdon ja rikkoi Häntä vastaan. Synti, kuolema, kärsimys ja ero Pyhästä Jumalasta tulivat maailmaan – niin 
hengelliseen kuin fyysiseenkin. Kaikki luotu tärveltyi. Ihmisen syntinen luonto saastuttaa jokaisen sukupolven. 
Mikä toivoton ahdinko! 

Armossaan Isä lähetti Poikansa maailmaan, syntymään neitsyestä kaltaiseksemme ihmiseksi, vaikka olikin samalla 
Jumala. Jeesus täytti täydellisesti lain, jota vastaan Aadam oli rikkonut. Jeesus kantoi vapaaehtoisesti ristillä 
Jumalan kaikkeen syntiin kohdistaman vihan. Kolmen päivän päästä Jumala, Pyhän Hengen kautta, herätti 
Jeesuksen voittoisasti kuolemasta! 

Tämä on hyvän uutinen. Saamme Jeesuksen uhrin takia sovituksen ja anteeksiantamuksen synneistämme. Meidät 
luetaan vanhurskaiksi Jumalan edessä ja meille taataan ikuinen elämä taivaassa. Pelastus on alusta loppuun 
saakka armoa ja yksin Herran työtä, Jumalan lahja. Se ei perustu omiin tekoihimme. (Ef. 2:8-9) 

Miten suhtaudumme hyvään uutiseen? Me ”tunnustamme suullamme, että Jeesus on Herra, ja sydämessämme 
uskomme, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista”. Kiitollisina suurenmoisesta pelastuksesta kerromme 
muille yksinkertaisen viestin: Hän rakasti sinua ja antoi henkensä sinun puolestasi. (Room. 10:9-10). 

 

Eevan nurkka 
Tammikuussa olimme mieheni Jarin kanssa Bulgariassa. 
Kävimme maan luoteisosassa Lomissa sekä aivan Romanian 
rajalla olevassa Vidinin kaupungissa yhdessä bulgarialaisen 
kristillisen mediajärjestö Studio 865:n johtajan Stoyko 
Petkovin kanssa . Molemmissa kaupungeissa suurin osa 
väestöstä on romaneja. Vierailimme kristityissä 
romaniperheissä. Meillä suomalaisilla on helposti se käsitys, 
että kaikki Itä-Euroopan romanit ovat kerjäläisiä, jotka 
matkustavat Suomeen ja muihin maihin kerjäämään. Tämä 
ei kuitenkaan ole asian koko totuus. Tapaamamme romanit 
käyvät työssä ja heillä on siistit ja kunnolliset kodit. Meidät 
otettiin ystävällisesti ja vieraanvaraisesti vastaan. 

Romaniyhteisöllä on oma kirkko ja heidän pastorinsa Natscko 
on tehnyt radio-ohjelmia jo yli  kahdenkymmenen vuoden 
ajan. Hän on arvostettu ja pidetty sekä omassa 
seurakunnassaan Lomissa  että sitä ympäröivissä 
romanikylissä, joissa hän vierailee säännöllisesti. Natsckon 
puoliso Marushia on toinen balkanromanikielisen Toivoa 
naisille -ohjelman juontajista. Tapasimme tämän 
pastoripariskunnan jo kaksi vuotta sitten Bulgariassa.  Tällä 
kertaa vierailimme yhdessä Stoykon, Marushian ja Natsckon 
kanssa Dankan ja hänen miehensä Bubin kodissa. Danka on 
Marushian uusi juontajapari. Oli hienoa kuulla, miten Danka 
ja Marushia nauttivat ohjelmien teosta. He kertoivat, että 
he pitivät erityisesti ohjelmasta, jossa puhuttiin miniän ja 
anopin välisestä suhteesta ja hengellisessä osuudessa 

kerrottiin Vanhan testamentin Ruutista.  Ohjelman 
tuottamiseen ja lähettämiseen tarvittavat varat tulevat 
TWR:n hollantilaiselta yhteistyökumppanilta.   

Lomista jatkoimme  Vidiniin. Siellä meidät kutsuttiin 
romaniperheeseen, jossa kokoontuu rukouspiiri. Perheen 18-
vuotias tytär jakaa joka päivä Toivoa naisille -
rukouskalenterin päivän rukouksen noin 20 nuoren 
romaninaisen suljetussa Facebook-ryhmässä. Ryhmässä 
jaetaan myös omia rukousaiheita. Lisäksi ryhmäläiset 
opiskelevat pastori Natsckon johdolla systemaattisesti 
Raamattua. Joulun alla he keräsivät keskuudestaan rahaa ja 
veivät lahjoja kaikkein köyhimpiin perheisiin lähellä olevaan 
romanikylään. Jokaisessa perheessä he myös rukoilivat 
perheenjäsenten toivomien asioiden puolesta. 

Kun rukoilemme Toivoa naisille -rukouskalenterin rukouksen 
tänään, on hienoa tietää, että myös bulgarialaiset nuoret 
romaninaiset ovat kanssamme samassa rukousketjussa. 

Matkastamme on myös kaksi lyhyttä videota: Bulgaria 2019 
ja Danka-Kristitty romaninainen Bulgariasta.  

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



 

Rukoilemme naisten puolesta, että he vastaanottaisivat 
pelastuksen lahjan
HUHTIKUU 2019 
 
1. Jumala, opeta kristityt naiset 
oivaltamaan, että ”olemme Sinun 
tekoasi, luotuja Kristuksen 
Jeesuksen yhteyteen 
toteuttamaan niitä hyviä tekoja, 
joita tekemään Sinä olet meidät 
tarkoittanut.” (Ef. 2:10) 
 
2. Jumala, synnytä naisissa 
ymmärrys, että ”näkymättömät 
ominaisuutesi, ikuinen voimasi 
ja jumaluutesi, ovat maailman 
luomisesta asti olleet nähtävissä 
ja havaittavissa teoissasi, 
ja sen vuoksi emme voi 
puolustautua.” (Room. 
1:20) 
 
3. Kristus, saata pelastetut 
naiset tajuamaan, että 
kuuliaisuus Jumalan Sanalle 
on merkki rakkaudesta 
Sinuun. Jeesus sanoo: ”Jos 
te rakastatte minua, te 
noudatatte minun 
käskyjäni.” (Joh. 14:15) 
 
4. Kristus, johdata kristityt naiset 
kautta maailman ylistykseen: 
”mikään kadotustuomio ei siis 
kohtaa niitä, jotka ovat 
Kristuksessa Jeesuksessa” 
(Room. 8:1) ja ”mikään luotu ei 
voi erottaa meitä Jumalan 
rakkaudesta.” (Room. 8:39) 
 
5. Isä, saata naiset tuntemaan 
totuus: ”Kristus kuoli meidän 
syntiemme vuoksi, niin kuin oli 
kirjoitettu, hänet haudattiin, 
hänet herätettiin kuolleista 
kolmantena päivänä, niin kuin 
oli kirjoitettu.” (1 Kor. 15:3-4) 
 
6. Jumala, synnytä kristityissä 
naisissa luottamus siihen, että 
”Sinä, joka olet heissä aloittanut 
hyvän työsi, myös saatat sen 
päätökseen Kristuksen 
Jeesuksen päivään mennessä.” 
(Fil. 1:6). 
 
7. Pyhä Jumala, herätä naiset 
ymmärtämään, että vihaat syntiä 
ja että kaikki synti on Sinua 
vastaan. ”Sinua, sinua vastaan 
olen rikkonut, olen tehnyt 

vastoin sinun tahtoasi.” (Ps. 
51:6) 
 
8. Isä, johdata kristityt äidit 
opettelemaan Sanaasi, jotta he 
voivat opettaa sitä lapsilleen ja 
”puhua siitä, olivatpa kotona tai 
matkalla”.(5 Moos. 11:19) 
 
9. Jeesus Kristus, saata naiset 
tietämään, ettei pelastusta ole 
muualla kuin Sinussa: ”Minä olen 
tie, totuus ja elämä. Ei kukaan 
pääse Isän luo muuten kuin 
minun kauttani.” (Joh. 14:6) 

 
10. Jeesus, tee Toivoa naisille -
ohjelmista opastajia naisille, jotta 
he löytävät toivon ja eheytymisen 
Sinussa, jonka Jumala lähetti 
”ilmoittamaan köyhille hyvän 
sanoman”. (Luuk. 4:18-19) 
 
11. Herra, Jumalamme, johdata 
kristityt naiset ”rakastamaan 
Sinua koko sydämestään, koko 
sielustaan ja mielestään ja koko 
voimallaan … ja lähimmäistään 
niin kuin itseään.” (Mark. 12:30-
31) 
TURKU/ 
Tuomiokirkkoseurakunta: 
Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu 
1, klo 18 Vesper, mukana Toivoa 
naisille -lähettiläät Pirjo Hintsa 
ja Anneli Salenius. 
 
12. Jumala, muista pelastuksesta 
osattomia naisia; ”ehkä annat 
heidän mielensä muuttua, niin 
että he tulevat tuntemaan 
totuuden ja selviävät Paholaisen 
ansasta”. (2 Tim. 2:25-26) 
 
13. Jeesus, anna kristittyjen 
naisten ”valon loistaa ihmisille, 
jotta he näkisivät heidän hyvät 

tekonsa ja ylistäisivät Isäänsä, 
joka on taivaissa”. (Matt. 5:16) 
TURKU: Turun NNKY, Vähä 
Hämeenkatu 12 a C 57, klo 14 
Raamatun naisia -iltapäivä, 
Anneli Salenius ja Pirjo Hintsa 
(TN-lähettiläät). Yhteistyössä 
Turun NNKY, Turun 
tuomiokirkkoseurakunta ja Toivoa 
naisille -työ. 
 
14. Kristus, anna Toivoa naisille -
ohjelmien rohkaista kuulijoita, 
johtaa ei-uskovia luoksesi ja 
julistaa ilosanomaa kansoille. 

 
15. Herra Jeesus, johdata 
naiset tunnustamaan: 
”Herra, kenen luo me 
menisimme? Sinulla on 
ikuisen elämän sanat. Me 
uskomme ja tiedämme, 
että sinä olet Jumalan 
Pyhä.” (Joh. 6:68-69) 
 
16. Jumala, rohkaise 
jokaista kristittyä vaimoa 

pitämään ”kaunistuksenaan 
katoamatonta: salassa olevaa 
sydämen ihmistä, lempeää ja 
sävyisää henkeä; tämä on 
silmissäsi kallisarvoista”. (1 Piet. 
3:4) 
 
17. Isä Jumala, hajota hengelliset 
linnakkeet, jotka sokaisevat 
naisia, jotka eivät tunne Sinua 
”niin että he eivät näe 
Kristuksen evankeliumin 
kirkkaudesta säteilevää valoa, 
Kristuksen, joka on Sinun 
kuvasi” (2 Kor. 4:4). 
 
18. Jumala, siunaa Toivoa naisille 
-tiimejä kautta maailman ja 
niiden menestyä. (Ps. 90:17) 
 
19. Herra Jeesus Kristus, rohkaise 
niitä, jotka ovat ottaneet Sinut 
omakseen, ”elämään sinun 
yhteydessään, juurtumaan 
sinuun, rakentamaan elämänsä 
sinun varaasi ja vahvistumaan 
uskossa sen mukaan kuin heille 
on opetettu… ja heidän 
kiitoksensa kaikumaan 
runsaana” (Kol. 2:6-7) 
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20. Isä, herätä kristityissä naisissa 
intoa kertoa evankeliumia 
häpeämättä, ”sillä se on Jumalan 
voima ja se tuo pelastuksen 
kaikille, jotka sen uskovat”. 
(Room. 1:16) 
 
21. Herra, avaa pelastuksesta 
osattomien naisten silmät ”ja 
saata heidät pimeydestä valoon 
ja Saatanan vallasta luoksesi, 
jotta he saavat syntinsä 
anteeksi, kun uskovat sinuun”. 
(Apt. 26:18) 
 
22. Jumala, johdata kristityt 
julistamaan, että ”Sinä olet 
rakastanut maailmaa niin paljon, 
että annoit ainoan Poikasi, jottei 
yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi 
iankaikkisen elämän.” (Joh. 
3:16) 

 
23. Jeesus, salli naisten kuulla 
sanasi ja ottaa se vastaan: 
”Tulkaa minun luokseni, kaikki 
te työn ja kuormien uuvuttamat. 
Minä annan teille levon. Ottakaa 
minun ikeeni harteillenne ja 

katsokaa minua.” (Matt. 
11:28-29) 
 
24. Jumala, lähetä Toivoa 
naisille -ohjelmia 
kuuntelevat naiset 
vierailemaan Hanna-taloissa 
tai osallistumaan 
rukousryhmiin, jotta he 
”ottaisivat vastaan sanasi, 
joka on heihin istutettu ja 
joka voi pelastaa heidän 
sielunsa”. (Jaak. 1:21) 
TAMPERE: Aino Kosken koti, klo 
17 Suomen sairaanhoitajien 
kristillisen seuran (SSKS) 
tilaisuus, Toivoa naisille -
rukousliikkeen esittelyä, Liisa 
Heinänen (TN-lähettiläs). 
  
25. Jeesus, johdata kristityt 
naiset julistamaan, että Sinä olet 
sen täyttymys, mitä Jumala puhui 
profeetta Jesajan kautta: ”Katso, 
neitsyt tulee raskaaksi ja 
synnyttää pojan, ja hänelle 
annetaan nimeksi Immanuel.” 
(Matt. 1:23; Jes. 7:14) 
 
26. Isä, rohkaise kristittyjä naisia 
julistamaan ilosanomaa 
Jeesuksessa Kristuksessa. ”Kuinka 
ihanat ovat vuorilla ilosanoman 
tuojan askelet!” (Jes. 52:7) 
 
27. Jumala, vahvista kristittyjä 
naisia lupauksillasi: ”Jos Sinä olet 
meidän puolellamme, kuka voi 
olla meitä vastaan? Kun et 
säästänyt omaa Poikaasikaan 
vaan annoit hänet kuolemaan 
kaikkien meidän puolestamme…” 
(Room. 8:31-32) 

 
28. Jumala, sytytä meitä 
ylistämään kärsivällisyyttäsi, 
”koska et halua kenenkään 
tuhoutuvan vaan tahdot, että 
kaikki kääntyisivät”. (2 Piet. 
3:9) 
 
29. Jeesus Kristus, viritä kristityt 
iloitsemaan Jumalan suunnitelman 
täyttymisestä Sinussa, ”sillä sinut 
on teurastettu, olet verelläsi 
ostanut Jumalalle ihmisiä 
kaikista heimoista”. (Ilm. 5:9) 
 
30. Jumala, johdata naiset 
”tuntemaan sinut, ainoa 
todellinen Jumala, ja hänet, 
jonka olet lähettänyt, Jeesus 
Kristus”, jotta he saisivat ikuisen 
elämän. (Joh. 17:3) 
 
31. Herra, synnytä kaikissa 
ihmisissä ymmärrys, että ”kaikki 
me joudumme Jumalan 
tuomioistuimen eteen. Onhan 
kirjoitettu: Niin totta kuin elän, 
sanoo Herra, jokainen polvi on 
notkistuva minun edessäni.” 
(Room. 14:10-11) 
  



 

 

Toivoa naisille –ohjelmien kuuntelijapalautteita 

 
Intia: Gujarat 
 
Tulen Kristukseen uskovasta perheestä, mutta meillä ei ole yhteistä rukouselämää. Kuuntelen säännöllisesti 
Toivoa Naisille -lähetyksiä radiosta. Ohjelmat ovat auttaneet minua kasvamaan hengellisesti ja elämään 
Kristuksen arvon mukaista elämää. Mieltäni painaa se, että emme rukoile yhdessä perheenä. Pyydän nöyrästi, 
että muistaisitte minua ja perhettäni rukouksissanne. 
 
Olen kotiäiti ja minulla on kaksi lasta. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut syntyä Kristukseen uskovaan 
perheeseen. Olen myös Toivoa Naisille Gujarat’in alueen ryhmän jäsen. Keskustelemme asioista, jotka 
koskettavat naisia kaikkialla maailmassa. Nämä ohjelmat vaikuttavat toisiin ihmisiin, mutta myös minuun. 
Hengelliseen elämääni on tullut siunaus; luonteeni ja asenteeni ovat muuttuneet. Ohjelmat koskettavat 
sydäntäni ja kuvaavat syvällisesti elämän kokemuksiani. Olen oppinut rakastamaan, kunnioittamaan ja 
antamaan anteeksi. Olen myös oppinut rakastamaan Herraa ja tottelemaan Hänen Sanaansa. Radio-ohjelmien 
kautta elämäni on muuttunut hyvin paljon. Toivon, että yhä useammat naiset saavat samanlaisen siunauksen. 
 
 
Kambodza: Khmer 
 
Nimeni on Tom Mana. Olen Takeon maakunnasta ja osallistun Torsuen seurakunnan jumalanpalveluksiin. 
Minulla on neljä lasta. Olen yksinhuoltaja, sillä mieheni on hylännyt meidät. Tänä aikana olen ollut hyvin 
pettynyt. Minulla on ollut paljon vaikeuksia elämässä. Vuonna 2004 elokuun 28. päivänä otin Jeesuksen 
vastaan elämääni. Hän pelasti minut synneistäni. Ennen olin toivoton, mutta nyt olen aina iloinen. Minulla on 
voima elää eteenpäin, enkä aio luopua kuuntelemasta Toivoa Naisille -ohjelmia. Minulla on ilo ja rauha, sillä 
Jeesus on pelastajani. Kiitän Herraa, joka on antanut minulle uuden elämän kanssaan. Jaan evankeliumin 
uskosta osattomien lasten ja aikuisten kanssa. 
 
 
 

Kuvat: Unsplash 

 

 

 

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 
2222 15042 Turkki, turkki 
2222 14111  Arabia 
2222 35103 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 
hannat@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 


