
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI JOULUKUU 2019   

SANOMA PELASTUKSESTA KUULUU KAIKILLE 
 
Jeesus – Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille 
annettu koko taivaankannen alla (Apt. 4:12)! 
      Tässä kuussa anomme Isäämme viemään pelastustaan eteenpäin. Kun rukoilemme pelastukseen keskittyvien 
rukouspyyntöjen ja monien kansojen puolesta, anomme Jumalaa avaamaan hengellisesti sokeiden silmät ja 
herättämään välinpitämättömät. Pyydämme rohkaisemaan lannistuneita, varjelemaan pelon kahleilta ja 
kasvattamaan uskoa. 
     Jumalan valtava pelastuksen lahja on vastaus synteihimme ja eroomme Jumalasta. Hänen 
oikeudenmukaisuutensa vaatii rankaisemaan synnistä, mutta oikeudenmukaisuus täyttyi jo puolestamme 
Jeesuksen uhrikuolemassa. Jeesuksen kuolema lunasti jokaiselle sitä anovalle anteeksiannon ja vapauden. 
     Paavali julistaa: ”Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän 
pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät.” (Tiit. 
3:4-5) Mikä suurenmoinen lahja! Huuda Herran puoleen rakkaittesi, naapureittesi, ystäviesi ja kansasi puolesta. 
Pyydä, että he katuisivat syntejään ja kääntyisivät uskossa väkevän Pelastajamme puoleen! 
     Jumala ei tyydy vain pelastamaan meitä. Hän haluaa, että suhteemme häneen saa meidät elämään hänen 
tahtonsa mukaan. Vapaus virtaa jokaiseen elämämme osaan. Huomaamme usein haluavamme tehdä syntiä. 
Sisäinen taistelu stressaa ja voi lannistaa. Hänen Sanansa osoittaa meille, miten hylätä jumalattomuus ja 
maailmalliset himot ja elää hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa (Tiit. 2:11-12). 
     Jeesuksen nimessä on voima katkoa jokainen sitova kahle. Anna murtunut sydämesi ja rikkoutuneet 
ihmissuhteesi Jumalalle. Anna hänen pelastuksensa virrata kaikkiin elämänalueisiisi ja anna itsesi kokonaan 
hänelle. Hän pelastaa meidät ja täyttää ilolla. 

     Herra elää! Kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvani! Ps. 18:47.    

 

 
 

Eevan nurkka 
Arabiankielinen Toivoa naisille -ohjelma saa kuukaudessa 
tuhansia palautteita sosiaalisen median kautta.  Tämän 
vuoden alusta alkaen Sansan tuella on palkattu uusi henkilö 
vastaamaan kuuntelijoiden palautteisiin. 
     Arabiankielinen tiimi löysi omien yhteyksiensä kautta 
tähän tehtävään sopivan henkilön. Hän on ammatiltaan 
opettaja. Hän on naimisissa ja kahden nuoren aikuisen äiti. 
Hän on toiminut seurakunnassa sekä lapsi- että naistyössä. 
Turvallisuussyistä hänen nimeään ei voi julkistaa. 
     Arabiankielinen Toivoa naisille -ohjelma lähetetään 
kerran viikossa sekä radion että internetin välityksellä. Sen 
voi kuunnella muun muassa Facebook-sivujen kautta tai 
mobiilisovelluksen avulla. Viime aikaisia aiheita ovat olleet 
henkinen, fyysinen ja taloudellinen hyväksikäyttö. Ohjelman 
lähettämisen jälkeisenä päivänä kuuntelijat lähettävät 
satoja ohjelman aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja 
kommentteja Facebookin, Instagramin tai Whatsappin 
välityksellä.  Arabinaiset uskaltavat kertoa tuntemattomalle 
palautteen vastaanottajalle omasta elämästään. 
Sosiaalisessa mediassa he voivat myös esiintyä tekaistulla 
nimellä suojellakseen omaa henkilöllisyyttään. 
     ”Minun pitää puhua jollekin.” ”Tarvitsen apua”. 
Kuuntelijat jakavat tuskaansa, kokemuksiaan ja huoliaan. 
Ensimmäisestä yhteydenotosta saattaa alkaa pitkä ajatusten 
vaihto, jonka aikana luottamus kasvaa ja keskustelussa 

voidaan mennä syvemmälle. Palautteen vastaanottajat 
kertovat Jeesuksen rakkaudesta ja Raamatun lohduttavista 
lupauksista, mutta vasta siinä vaiheessa, kun kokevat sen 
sopivaksi. Kuuntelijoiden oman uskonnon mukaan Jumala on 
mies, joka rankaisee. Hän ei ole rakkaus. 
     Monet kuuntelijoiden kertomat asiat ovat vaikeita.  He 
eivät ole ehkä koskaan jakaneet taakkaansa kellekään. 
Tietyissä arabimaissa kuuntelijat ovat hyvin varakkaita. 
Heillä on kaikkea, mitä rahalla voi saada, mutta he ovat kuin 
vankeina omassa kodissaan. Monet ovat sekä henkisen että 
fyysisen väkivallan uhreja ja tuntevat itsensä arvottomiksi.  
Avioero ei ole ratkaisu ongelmiin, sillä naisilla ei ole mitään 
paikkaa, missä aloittaa elämä eron jälkeen. 
     Arabiankielisellä Toivoa naisilla -tiimillä on keskenään 
hyvät ja luottamukselliset suhteet. He rukoilevat yhdessä 
toinen toistensa sekä kuuntelijoiden puolesta. Mekin voimme 
rukoilla uuden tukemamme työntekijän puolesta, että hän 
jaksaa tehdä vaativaa työtään ja olla monille välittävä 
ystävä. 
 
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori
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JOULUKUU 2019 
 
1. Isä, vaikuta indonesian- ja 
jaavankielisten Toivoa naisille 
(TN)-ohjelmien kuuntelijoiden 
sydämessä, jotta ne olisivat 
käytännöllisen terveystiedon 
lisäksi vastaanottavaisia 
hengelliselle sisällölle ja 

Jeesuksen rakkaudelle. 

2. Jumala, kiitos, että siunaat 
uusien serbialaisten 
rukousryhmien pienet alut. Anna 
pian mahdollisuus TN-ohjelmien 
lähettämiseen. Uudista naisten 
sydän niin kuin sade virvoittaa 

kuivan maan. 

3. Isä, paranna ja vedä puoleesi 
jokaista ihmiskauppaan 
ajautunutta naista, joka on saanut 
Kätketyt aarteet -
kuunnelmasarjan. Synnytä naisissa 
nälkää sinun tuntemiseesi, anna 
löytää rakkautesi. 

4. Herra, kutsu ja innosta nuoria 
naisia osallistumaan Suomessa TN-
työhön. Ylistämme sinua sadoista 
rukoilijoista, jotka ovat 
omistautuneet tälle työlle. 

5. Jumala, älä salli meidän hävetä 
evankeliumia, sillä se on Sinun 
voimasi ja tuo pelastuksen 
kaikille, jotka sen uskovat. Auta 
meitä julistamaan evankeliumia ja 
elämään se todeksi elämässämme. 

(Room. 1:16) 

6. Isä, vaikuta ukrainalaisten 
kristittyjen sydämessä, jotta 
tahtosi ja tärkeysjärjestyksesi 
toteutuvat. Rohkaise heitä 
välittämään yhteisöissään 
evankeliumia Jeesuksesta 

Kristuksesta. 

7. Herra, rohkaise serbialaisia 
naisia pitämään vaikeassakin 
elämäntilanteessa kiinni toivosta 
ja keskittymään pelastuksen 
sanomaan ja siunaukseen, joka 

seuraa tahtosi etsimistä. 

8. Isä, johdata Afrikan naiset 
palvelemaan vain Sinua sekä 
elämään tahtosi mukaista elämää 
ja opettamaan sitä lapsilleen. 

”Sinulla ei saa olla muita 

jumalia” (2. Moos. 20:3). 

9. Herra, osoita Ranskan kansalle, 
että mellakointi hallinnon 
päätösten vastustamiseksi tai 
murehtiminen kuivuuden takia 
menetettyjä satoja vuoksi ei ole 
perimmäinen vastaus ongelmiin 

vaan Sinä olet. 

10. Jeesus, vapauta 
norjalaisnaiset tavoittelemasta 
menestyksen merkkejä ja siitä 
aiheutuvasta paineesta. Johdata 
heidät etsimään ensin Sinua. 
Valloita kristillisestä uskosta pois 
kääntyneiden sydän ja saata 
heidät hyvään suhteeseen 
kanssasi. 

11. Isä, monet tamili-kylien naiset 
hyväksyvät noituuden, mustan 
magian ja taikauskon. Avaa 
heidän silmänsä näkemään 
pelastus Jeesuksessa. Vapauta 
heidät! 

12. Herra, pyydämme, että 
kasvatat TN-rukousryhmien 
määrää Saksassa ja että 
esirukoilijat sitoutuvat 
hengelliseen työhön ja 
rukoilemaan maassa asuvien 

ulkomaalaisten puolesta. 

13. Jumala, synnytä ihmisiin 
ymmärrys, että olet pelastanut 
heidät armosta, antamalla heille 
uskon, eikä pelastus ole lähtöisin 

heistä, vaan se on sinun lahjasi. 

(Ef. 2:8-9) 

14. Herra, luo ystävyyssuhteita 
eteläkorealaisten kristittyjen ja 
pohjoiskorealaisten pakolaisten 
välille. Kristityt jakavat Jeesuksen 
rakkauden pakolaisten kanssa ja 
täyttävät heidän päivittäisiä 

tarpeitaan. 

15. Isä, pyydämme pelastusta 
kaikille elämäämme kuuluville 
naisille. Luo uskoa heidän 
sydämeensä, kun tuomme heidät 
eteesi esirukouksessa. 

16. Jumala, johdata naisia ja 
miehiä luovuttamaan elämänsä 
Jeesukselle Kristukselle ja siten 
tulemaan uusiksi luomuksiksi. 
Vanha on kadonnut, uusi on tullut 
tilalle! (2 Kor. 5:17) 

17. Isä, kosketa suomalaisia, jotka 
etsivät elämän syvintä 
tarkoitusta. Anna heidän löytää 
Sinut. Lujita kristittyjä vahvoiksi 
todistajiksi ja elämään Sanasi 

mukaan. 

18. Jumala, riemuitsemme siitä, 
miten käytät TN-työtä 
välittääksesi rakkauttasi naisille 
kautta maailman. Avaa 
kanadalaisnaisille uusia 
mahdollisuuksia kertoa Kristuksen 

rakkaudesta. 
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19. Herra, siunaa romanialaisia 
naisvankeja, jotka näyttelevät 
TN-työn joulunäytelmässä tai 
katsovat sitä. Anna heidän löytää 
pelastus ja kasvata meidän 

ymmärrystään Sinusta. 

20. Jumala, synnytä Ruotsiin TN-
rukousryhmiä ja kutsu mukaan 
rukoilijoita kaikista 
kansallisuusryhmistä. Rohkaise ja 
anna ryhmille mahdollisuus 
tavoittaa naisia Jeesuksen 

nimessä. 

21. Isä, synnytä naisissa ja 
miehissä usko Jeesukseen, sillä 
yksikään, joka häneen uskoo, ei 
joudu kadotukseen, vaan saa 
iankaikkisen elämän. Kiitos 
rakkaudestasi ja lahjastasi 
Jeesuksesta, Pelastajastamme. 

(Joh. 3:16) 

22. Katseemme on tänä joulun 
aikana Sinussa, Herra. Sytytä ei-
uskovat ajattelemaan pelastusta, 
kun he kuuntelevat kertomusta 
joulun lapsesta: Jumala tuli maan 

päälle ihmisen muodossa. 

23. Isä, johdata muslimipakolaisia 
Saksassa tuntemaan Jeesus 
pelastajanaan ja kuuntelemaan 

TN-ohjelmia internetistä. 

24. Herra, kun afrikkalaiset naiset 
käsittävät totuutesi ja luovuttavat 
elämänsä yksin Sinulle, salli 
heidän vapautua muihin 
uskonnollisiin uskomuksiin 
liittyvistä peloista. 

25. Isä, herätä ihmiset 
ymmärtämään, että Jeesus on tie, 
totuus ja elämä ja ettei kukaan 
pääse luoksesi muuten kuin 

Poikasi kautta. (Joh. 14:6) 

26. Jeesus, me julistamme, että 
kukaan muu ei voi pelastaa kuin 
Sinä. Jumala ei ole antanut koko 
taivaankannen alla muuta nimeä, 
joka meidät pelastaisi. (Apt. 4:12) 

27. Isä, kosketa naisten sydäntä ja 
mieltä Sveitsissä, jotta he 
rakastaisivat ja suojelisivat myös 
syntymättömiä lapsiaan ja 
näkisivät jokaisen elämän arvon. 

28. Jumala, kiitos TN-ohjelmien 
kuuntelijoista Portugalissa. Avaa 
heidän silmänsä näkemään, että 
he tarvitsevat Sinua elämässään. 

Johdata heidät ottamaan Jeesus 

vastaa Pelastajanaan. 

29. Isä, yksin Sinä olet kallio ja 
pelastuksemme, Sinä olet 
linnamme, me emme horju.  

(Ps. 62:3) 

30. Jumala, herätä hengellisesti 
saksalaiset, jotka ovat unohtaneet 
kristityt juurensa. Puhalla eloa 

Saksan kansaan. 

31. Isä, pyydämme, että naiset ja 
miehet uskoisivat nimeesi ja 
ottaisivat Sinut elämäänsä, jotta 
antaisit heille voiman tulla 
pojiksesi ja tyttäriksesi.  
(Joh. 1:12) 



 

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 

 
”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on 
Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.” Jes. 9:5 
 
Rakkaat ystävät, 
 
Vaikka tiedän joulun aikaan liittyvät kiireet ja paineet, kannustan silti hiljentämään tässä kuussa tahtia ja 
ajattelemaan Jeesuksen ihmeellistä syntymää. Viisaan sanonnan mukaan ihmistä on parempi muistuttaa kuin 
neuvoa. Joten palataan aina uudelleen Jesajan kirjan jakeisiin ja muistutetaan itseämme joulun ihanasta 
toivon juhlasta Israelin kansalle ja meille. 
 
Jouluna perhe ja ystävät kokoontuvat iloitsemaan Ihmeellisestä Neuvontuojasta ja Rauhan Ruhtinaasta. 
Joulun aika on lahja. Se on kutsu tulla katsomaan ja palvomaan joulun ikuista lahjaa, jonka Jumala antoi 
meille. 
 
Mikä on suosikkimuistosi tai jouluperinteesi, joka auttaa muistamaan Jeesuksen syntymää? Lapsuusajan 
perheeni meni aina jouluaattona kirkkoon. Menimme kaikki yhdessä ja sitten palasimme kotiin syömään 
jouluateriaa. Tämä tapa auttoi meitä keskittymään Jeesuksen syntymään ja kiittämään ennen kuin 
katseemme kääntyivät joulukuusen alla odottaviin lahjoihin. 
 
Rukoilkaamme joulukuun jokaisena päivänä iloisin sydämin, koska Jumala on antanut meille Ihmeellisen 
Neuvontuojan, joka ei koskaan hylkää meitä. Nyt on aika juhlia toivon tuojaa ja katsoa Rauhan Ruhtinasta. 
Avaa silmäsi ja sydämeni katsomaan, ”sillä lapsi on syntynyt meille...” 
 
Hyvää joulua! Täyttykööön sydämesi Jumalan rakkaudesta ja olkoon rukouksesi täynnä kiitosta ja iloa. 
 
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 


