
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI MARRASKUU 2019   

KIITOS JA YLISTYS - YLISTÄMME JA KIITÄMME ISÄÄMME 
 
Suuret ovat Herran teot! Joka niitä rakastaa, tutkii niitä. Mahtavat 
ja ihmeelliset ovat hänen työnsä, iäti pysyy hänen vanhurskas 
valtansa, iäti muistettavia ovat ihmeet, jotka hän on tehnyt. 

Anteeksiantava ja laupias on Herra! Psalmi 111:2-4 

On hyvä pysähtyä miettimään ja muistelemaan omaa elämäänsä ja 
ylistää ja kiittää Isää siitä, mitä hän on tehnyt. Psalminkirjoittaja 
kertoo edellä olevissa jakeissa, että Jumalan tekemät ihmeet ovat 
”iäti muistettavia”. Mikä muisteleminen saa aikaan kirjoittajassa? 
Hän puhkeaa kiitolliseen ylistyslauluun: ”Anteeksiantava ja laupias 
on Herra!” 
 
Mistä sinä haluat ylistää Jumalaa? Mikä muisto tuo sydämeesi iloa ja 
kiitollisuutta kun huomaat, miten Jumala puuttui asioihin ja toi turvaa elämääsi? Millaista paranemista, 
lohdutusta, rakkautta ja vapautta Jumala on antanut sinulle? 
 
Ylistyksemme aiheet eivät rajoitu vain Jumalan lähettämiin siunauksiin. Elämä on usein myös rosoista ja 
raskasta. Vaikea tilanne jatkuu, vaikka rukoilet. Jumala pysyy luonasi kamppailuissa ja antaa toivon ja rauhan. 
 
Tässä kuussa ylistämme Jumalaa myös hänen teoistaan Toivoa naisille -yhteisössä. Monet paikalliset työryhmät 
ottavat vastuuna omien ohjelmakäsikirjoitusten laatimisessa ja tuottamisessa. Rukousryhmät palvelevat 
naapureita, vankeja ja ihmiskaupan loukkuun joutuneita. Jumalan Sanan siemen kylvetään ja se kasvaa 
kuulijoiden sydämessä! 
 
Näin me liitymme psalminkirjoittajan ilonhuutoon Herralle. Ylistämme ja kiitämme häntä, sillä hän on meidän 
Luojamme, hän on ottanut meidät kansakseen ja hän rakastaa meitä ikuisella rakkaudellaan! (Ps. 100).    

 

Eevan nurkka 
Olemme olleet mieheni Jarin kanssa kuusi vuotta 
medialähetystyössä Sansan yhteistyökumppanin Trans World 
Radion eli TWR:n palveluksessa Itävallassa.Tulimme 
huhtikuussa Itävallasta puoleksi vuodeksi Suomeen kotimaan 
jaksolle. 
 
Ohjelmassamme oli monia seurakuntavierailuja eri puolille 
Suomea. Mietimme, miten selviämme välillä pitkistäkin 
matkoista. Meillä ei ole autoa ja lähes kaikilla vierailuilla 
mukana oli  monenlaisia lähetystyön hyväksi myytäviä 
tuotteita.  Ongelma ratkesi odottamattomalla tavalla: ystävä 
tuli avuksi ja antoi meille auton käyttöömme koko Suomen 
jaksomme ajaksi. 
 
Meistä oli upeaa käydä vierailemassa seurakunnissa, vaikka 
aikataulumme oli melko tiukka ja välillä uuvuttava.  
Kerroimme sadoille ihmisille työstämme ja siitä, miten 
Jumala toimii median välityksellä.  Oli hienoa nähdä meille 
tuttuja ihmisiä nimikkoseurakunnissamme ja tutustua myös 
moniin uusiin lähetystyön ystäviin.  Meidän oli hyvä mennä 
seurakuntiin, kun työntekijät ja vapaaehtoiset olivat 
järjestäneet puitteet valmiiksi. 

Sydämessä on kiitosmieli myös siitä, miten monia kauniita 
kirkkoja, kokoontumistiloja ja leirikeskuksia Suomen 
seurakunnilla on.  Samoin kiitämme Jumalaa Suomen 
kauniista luonnosta, järvistä, metsistä, puhtaasta ilmasta ja 
vuodenaikojen vaihtelusta. 
 
Iloitsimme eri paikkakunnilla toimivien  Toivoa 
naisille/Hanna-piirien vetäjien ja piiriläisten tapaamisesta. 
Kiitimme heitä uskollisesta rukoustyöstä sekä kekseliäästä 
varainkeruusta. Suomalaisten ”hannojen ja hannujen” 
keräämä taloudellinen tuki on hyvin merkittävä ja 
mahdollistaa Toivon sanoman kuulumisen tuhansille ja taas 
tuhansille naisille ja miehille eri puolilla maailmaa radion ja 
internetin välityksellä. 
 
Saarnaajan kirjassa sanotaan osuvasti:”  Kaikella on 
määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla.”  Nyt 
pakataan laukut ja lähdetään luottavaisin mielin uudelle 
työkaudelle. ”Toistemme eestä rukoilemme, kun jälleen 
kohdataan.” 
 
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



 

Ylistämme ja kiitämme Isäämme
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Iloitse, maa! Kohottakaa 
riemuhuuto Herralle! Palvelkaa 
häntä iloiten, tulkaa hänen 
eteensä riemuiten. Tietäkää, 
että Herra on Jumala. Hän on 
meidät luonut, ja hänen me 
olemme, hänen kansansa, hänen 
laitumensa lampaat. Tulkaa 
hänen porteilleen kiittäen, 
hänen esipihoilleen ylistystä 
laulaen. Kiittäkää häntä, 
ylistäkää hänen nimeään. Hyvä 
on Herra! Iäti kestää hänen 
armonsa, hänen uskollisuutensa 
polvesta polveen. (Ps. 100) 

 
1. Isä, ylistämme Norjassa 
opiskelevasta keskiaasialaisesta 
opiskelijasta, joka otti yhteyttä 
Keski-Aasian Toivoa naisille -työtä 
tukevaan Norjan Toivoa naisille -
tiimiin. Hän rohkaisi tiimiä 
uskollisuuteen, sillä ohjelmat 
olivat olleet hänen henkireikänsä 
hänen ollessaan kylänsä ainoa 

kristitty. 

2. Herra, kiitos kasvavasta Toivoa 
naisille -ohjelmien Facebook-
kuuntelijoiden joukosta 
Romaniassa. Tiimi voi tämän 
median kautta tavoittaa iän, 
koulutustaustan ja kirkkokunnan 
suhteen erilaisia ihmisiä. 

3. Herra, kiitämme Sinua ja 
huudamme avuksi nimeäsi, 
kerromme kansoille suurista 
teoistasi! Laulamme sinulle, 
ylistämme sinua, kerromme 

ihmetöistäsi. (Ps. 105:1-2) 

4. Isä, kiitos kymmenen 
paikallisen FM-aseman 
suahilinkielisistä Toivoa naisille -
lähetyksistä Tansaniassa. Johdata 
monet tuntemaan sinut 
Pelastajanaan ja syventämään 
ohjelmien kautta suhdettaan 

Sinuun. 

5. Jeesus, ylistys Toivoa naisille -
tiimin esiintymisestä Romanian 
vankiloiden draamafestivaaleilla 
marraskuussa. Välitä hengelliset 
totuutesi selkeästi vangeille, 

kosketa sydämiä, vedä puoleesi. 

6. Jumala, kiitos, että 
indonesiankielisisiä Toivoa naisille 
-ohjelmia lähetetään 46 
paikallisasemalta ja jaavankielisiä 
22 asemalta. Ohjelmat 
saavuttavat lähes koko Indonesian 
ja tarjoavat uskosta osattomille 

mahdollisuuden kuulla Sanaasi. 

7. Jeesus, kiitos, että Suomen Run 
for Missions -tapahtumilla on 
kerätty varoja Intian Toivoa 
naisille -työhön. Suomen tiimi 
kiittää vapaudesta kertoa Sinusta 

ja lähetystyöstä. 

8. Isä, kiitos uudesta ihmiskaupan 
uhreiksi päätyneiden naisten 
suojapaikasta Albaniassa. Kiitos 
myös, että Toivoa naisille -tiimi 
pystyi kertomaan ilosanoman ja 
jakamaan Kätketyt aarteet -
ohjelmia kahdeksalle tällaiselle 
naiselle, jotka tulivat TN-

kesäleirille. 

9. Herra, kiitos ilosanoman 
etenemisestä Ukrainassa. 
Ylistämme sinua sisaristamme, 
jotka vierailevat hoitolaitoksissa, 
sairaaloissa ja sisäoppilaitoksissa 
ja opettavat kouluissa kristillistä 
etiikkaa. Levitköön Sanasi 
voimallisesti! 
TURKU/Tuomiokirkkoseurakunta: 

Juhlasali, Eerikinkatu 3, klo 13 
Gospellattarit, Toivoa naisille -
työn esittelyä, TN-lähettiläät 
Pirjo Hintsa ja Anneli Salenius. 
Yhteistyössä Turun 
Tuomiokirkkoseurakunta ja Turun 

NNKY. 

10. Isä Jumala, ylistys Sinulle, 
että olet korottanut Jeesuksen yli 
kaiken ja antanut hänelle nimen, 
kaikkia muita nimiä korkeamman. 
Jeesuksen nimeä kunnioittaen on 
kaikkien polvistuttava ja jokaisen 
kielen on tunnustettava Sinun 
kunniaksesi, että Jeesus Kristus on 

Herra. (Fil. 2:9-11) 

11. Jumala, kiitos lukuisista 
naisista, jotka ovat liittyneet 
Serbian rukousryhmään sen 
käynnistyttyä maaliskuussa 2019. 
Sinä rohkaiset heidän sydämiään, 
kun he tuntevat rukouksessa 
myötätuntoa vaikeissa tilanteissa 
olevia naisia kohtaan kautta 

maailman. 

12. Herra, kiitos että uusia 
vapaaehtoisia osallistuu Afrikassa 
Toivoa naisille -tiimeihin. Naiset 
jakavat kokoontumisissaan 
kokemuksiaan ja ajatuksiaan ja 
siten liittyvät toisiinsa. 
TAMPERE/Messukylä: Teiskon 
seurakuntakoti, Teiskon kirkkotie 
113, klo 10 Teiskon kahvi ja kudin 
-lähetyspiiri, Toivoa naisille -työn 
uutisia, TN-lähettiläs Liisa 

Heinänen. 

13. Isä, kiitämme tavasta, jolla 
Toivoa naisille -rukousryhmät 
tekevät hengellistä työtään 
vankiloissa ja harjoituttavat 
vankeja. Tee voimallisesti työtä 
näissä naisissa ja miehissä, jotta 
he puhdistuvat ja eheytyvät 

todelliseen elämään. 

 

Suomen Run for Missions -tiimiä 
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14. Isä, kiitos miehistä ja naisista, 
joita kutsut Ranskassa Toivoa 
naisille -esirukoilijoiksi. Lähetä 
lisää uskovia liittymään heihin ja 
etsimään kasvojasi. 

15. Jeesus, kiitos työstä, jota teet 
Malawin kylissä ja työlle 
avautuvista ovista. Ylistämme 
sinua papista, joka kokoontuu 
rukoilemaan 200 naisen kanssa ja 
tekee hengellistä työtä leskien 

parissa. 

16. Herra, kiitos jokaisesta 
Suomessa TN-työssä mukava 
olevasta ihmisestä, joka rukoilee, 
tukee taloudellisesti, järjestää 
myyjäisiä ja tilaisuuksia, kerää 
kolehteja ja keksii uusia, luovia 

ideoita valtakuntasi työssä. 

17. Herra Kristus Jeesus, kun 
kerran olemme ottaneet 
omaksemme Sinut, johdata 
elämään yhteydessäsi, juurtumaan 
sinuun, rakentamaan elämä sinun 
varaasi, vahvistumaan uskossa ja 
kaiuttamaan kiitos runsaana.  
(Kol. 2:6-7) 
SEINÄJOKI: Seurakuntakeskus, 
Koulukatu 24, klo 15 ELY:n 
seurat, Satu Hauta-aho. 

18. Isä, kiitos, että Toivoa naisille 
-ohjelmaa lähetetään tamilin 
kielellä. Naiset saavat opetusta ja 
oppivat käytännön taitoja, ja jopa 
ohjelmaa kuuntelevat miehet 
tulevat siunatuiksi. 

19. Herra, ylistämme Sanasi 
lupauksista, jotka ovat tosia ja 
luotettavia. Sinä näet jokaisen 
tuskat ja koettelemukset. Kun 
huudamme puoleesi, sinä vastaat 
ja toimit ajallasi ja tavallasi. 
LEMPÄÄLÄ: Lempoisten 

seurakuntatalo, Kirkkopolku 1, 
klo 14 Lähetyspiiri, Rukous 
maailman kärsivien naisten 
puolesta, TN-lähettiläs Liisa 
Heinänen. 

20. Herra, kiitämme 
koreankielisistä Kätketyt aarteet -
kuunnelmista. Rukoilemme, että 
ohjelmat voisivat auttaa myös 
Kiinassa olevia pohjoiskorealaisia 
pakolaisnaisia. 
HYVINKÄÄ/Sansa: Toimitalo, 
Munckinkatu 67, klo 13-18 
Avoimet ovet, mukana Satu 

Hauta-aho. 

21. Isä, ylistys Kanadan 
esirukoilijoista, jotka tuovat joka 
päivä eteesi Toivoa naisille -
rukouspyyntöjä. Kiitos myös 
uskollisista vapaaehtoisista, jotka 
valmistelevat kuukausittaiset 
rukouskalenterin postitukset. 
TURKU/Tuomiokirkkoseurakunta: 

Tuomiokirkko, Tarkk'ampujan 
kappeli, Tuomiokirkonkatu 1, klo 
18 Vesper, TN-lähettiläs Pirjo 

Hintsa. 

22. Herra, kiitos, että Ruotsissa 
on suunnitteilla uusia Hannan 
kahvila -radio-ohjelman jaksoja ja 
että epätoivoiset naiset 
muuttuvat saadessaan turvallisen 

luottamuksen ja toivon. 

23. Jeesus, kiitämme Portugalin 
Toivoa naisille -ohjelmien 
kuuntelijoista. He ottavat tiimiin 
yhteyttä kertoakseen, miten 
paljon siunausta ohjelma tuo 

heidän elämäänsä. 

24. Jumala, ylistys Sinulle, että 
olet valinnut meidät pyhiksi ja 
nuhteettomiksi edessäsi, että 
meillä on lunastus ja anteeksianto 
Kristuksessa ja että saimme Pyhän 
Hengen sinetiksemme. (Ef. 1:4-13) 

25. Isä, ylistämme Sinua Etiopian 
Toivoa naisille -työn 
kymmenvuotisjuhlinnasta 
tammikuussa 2020. Ohjaa ja 
varusta tähän työhön jatkossakin. 

26. Jumala, saata meidät 
iloitsemaan aina, rukoilemaan 
lakkaamatta ja kiittämään 
kaikesta, sillä tätä tahdot meiltä, 
Kristuksen Jeesuksen omilta.  
(1 Tess. 5:16-18) 
HAMINA: Pikkuympyräkatu 34, klo 
17.30 Alueellinen Toivoa naisille -
ilta, Tuulahduksia Intiasta, Satu 

Hauta-aho. 

27. Isä, ylistys Koillis-Aasian 
tiimiin lähetetyistä lahjakkaista 
tuottajista, joka tekevät Toivoa 
naisille -ohjelmia vietnamiksi ja 
japaniksi. 

28. Jeesus, kiitos useista pienistä 
ryhmistä ja organisaatioista, jotka 
ovat valmiina jakamaan 
Kadonneet aarteet -
kuunnelmasarjaa Saksan 
ilotaloalueilla. 
HELSINKI/Tuomiokirkkoseurakunta: 

Annankulma, Annankatu 14 D, klo 
13 Lähetyksen iltapäivä, Toivoa 
naisille -työ, Satu Hauta-aho. 
Mukana Natasha Vaalgamaa, 

Tuomiokirkkoseurakunta. 

29. Herra, kiitämme 60 vuotta 
kestäneestä Trans World Radion 
(TWR) ja Saksan ERF:n välisestä 
kumppanuudesta sekä ERF:n ja 
Toivoa naisille -työn yhteistyöstä, 
joka käynnistyi melkein heti, kun 

TN-työ alkoi. 

30. Isä, kiitos, että meidän ei 
tarvitse murehtia syömistä, 
juomista tai vaatteita. Sinä 
tiedät, että tarvitsemme kaikkea 

tätä. (Matt. 6:31-32) 



 

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 

 
”Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen.” Kol 4:2 

Rakkaat ystävät, 
Olen miettinyt tässä kuussa paljon rukousta. Mikä on oikea rukousasento? Pitäisikö seistä, istua vai polvistua? 
Tuleeko kohottaa kädet, pitää toisia rukoilijoita kädestä kiinni vai ristiä kätensä? Entä pidetäänkö silmät auki 
vai kiinni? Kun rukoilemme, tullaan Jumalan eteen avoimin sydämin kiittäen hänen armostaan ja etsien hänen 
tahtoaan. Neljää sanaa kuvaavat rukoilijan hengellistä asennetta. 
     Päättäväinen: Rukouksen tarkoitus on kohdata Jumala. Avataan sydämemme ja äänemme kiitokseen 
pelastuksen lahjasta, Jumalan uskollisuudesta ja armosta elämässämme. ”Älkää olko mistään huolissanne, 
vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.” (Fil. 4:6) 
     Suhteessa: Rukous rakentaa suhdetta Jumalaan. Kun rukoilemme, sydämemme on auki ja Jumala voi 
parantaa elämämme rikkinäisyyttä. Voimme jakaa huoliamme toisten kanssa ja rukoilla niiden puolesta, joilla 
ei ole omaa ääntä.  Jumala rakastaa meitä ja haluaa kanssamme henkilökohtaisen suhteen. ”Siinä on rakkaus 
– ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt 
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.” (1 Joh. 4:10) 
     Valpas: Keskusteluun kuuluu myös kuuntelu. Kun rukoilemme, meidän ei pidä vain puhua vaan kuunnella 
hiljaa Pyhää Henkeä. Voimme lukea Raamattua kysellen, mitä se puhuu meille. Kun rukoilemme Raamatun 
sanojen mukaan, opimme lisää Jumalasta ja siitä mitä hän ajattelee meistä. ”Jokainen pyhä, Jumalan 
Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan 
tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.” (2 Tim. 
3:16-17) 
     Antautunut: Antautuminen tarkoittaa hallintavallan luovuttamista. Kun antaudumme rukouksessa 
Jumalalle, annamme hänelle täyden vallan. Uskomme että hänellä on hyvä suunnitelma meitä varten (Jer. 
29:11). Kun antaudumme Jumalan tielle ja rukoilemme Jumalan mielen mukaan, seuraamme Jumalan tahtoa. 
”Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja 
eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko 
tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on 
Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” (Room. 12:1-2) 
 
Hänessä sydämeni iloitsee, 
Peggy Banks, Kansainvälisen työn johtaja - TWR/Toivoa naisille 
 
Kuvat: 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 
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 
toivoanaisille@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 


