
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI HELMIKUU 2021  

KUTSU LEPOON JA LUOTTAMUKSEEN 
 
Toivoa naisille -rukousliike kertoo Jeesuksen tuomasta toivosta maailman kaikille naisille ja eri sukupolville. 
Haluamme naisten näkevän itsensä arvokkaina, Jumalan kallisarvoisina tyttärinä. Otammeko itse tämän viestin 
todesta ja sovellammeko sitä omassa elämässämme? 
 
Varmasti jokainen on kokenut sisäistä kipua ja hylkäämisen 
tuskaa. Usein menneisyyden haavat himmentävät 
mielikuvaamme siitä, miten Jumala näkee meidät. Jumala 
kutsuu meitä tuomaan epätarkan kuvamme Raamatun 
viereen ja vertaamaan sitä siihen, millaisen kuvan Raamattu 
antaa, mitä Jumala sanoo meistä Raamatussa. Erään 
nykykäännöksen mukaan Paavali kutsuu meitä 
Efesolaiskirjeessä Jumalan mestariteoksiksi (Ef. 2:10). 
Olemme kuin ihmeellinen veistos tai runo, jonka hän on 
luonut ja muotoillut tarkasti suunnitelmansa mukaan. 
Uskotko tämän itsestäsi? 
 
Seurasin taannoin amerikkalaisen pastorin ja raamatunopettajan Chip Ingramin opetussarjaa ”Löydä todellinen 
itsesi: miten hiljentää menneisyytesi valheet ja kokea oikeasti se, mitä Jumala sanoo sinun olevan”. Siinä 
tutkittiin Efesolaiskirjeen lukuja 1-3. 
 
Efesolaiskirjeessä (Ef. 1:3-14) Paavali sanoo, että jo ennen maailman luomista Jumala on valinnut sinut ja minut 
yhteyteensä. Hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät omiksi tyttärikseen ja pojikseen. Jeesuksen veri on 
vuodatettu meidän puolestanne. ”Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto.” Miten 
arvokkaiksi tämä tekeekään meidät Jumalan silmissä. 
 
Jumala antoi myös Pyhän Hengen sinetiksemme. Se on vakuus, kuin käsiraha, joka takaa perintöosamme. 
Kaikkivaltiaan Jumalan, Isämme kanssa voimme levätä ilman pelkoa ja ahdistusta nykypäivästä ja 
tulevaisuudesta. Kaikki tämä tuli todeksi elämässäsi, kun aloit seurata Jeesusta. 
 
Miten näistä tosiasioista voi tulla osa elämäämme? Muutos tapahtuu, kun uudistumme mieleltämme (Room. 12:1-
2) ja korvaamme vanhan epätarkan minäkuvamme Jumalan sanan mukaisella kuvalla. Chip Ingram neuvoi 
kirjoittamaan kortin toiselle puolelle virheellisen uskomuksen itsestään ja toiselle puolelle aiheeseen sopivan 
raamatunlauseen. Tässä on esimerkki: 

Väärä uskomus: Tiettyjen ihmisten täytyy hyväksyä minut voidakseni olla iloinen tai tunteakseni 
itseni halutuksi. 
Totuus: Olen elämäni tärkeimmän henkilön, Jumalan, haluama, arvostama ja rakastama. (Ef. 1:3-
14) 

Olemme keränneet elämän varrella vääriä uskomuksia. Ei ole yksinkertaista muuttaa niitä, mutta se ei ole 
mahdotonta. Voitko luottaa siihen, että Jumalalla on halu ja voima parantaa sisäiset haavasi? Voitko tehdä 
valinnan, että uskot hänen ymmärtävän ja olevan vilpitön rakkaudessaan sinua kohtaan? Voitko ajatella, että hän 
tuo toivoa tuskalliseen tarinaasi, kun katsot sitä hänen silmillään? 
 
Mitä virheellisiä uskomuksia tunnistat? Kun luet Raamatun lupauksia, kysy itseltäsi: ”Uskonko tämän todeksi 
omassa elämässäni?” Jos et, tunnista virheellinen uskomuksesi. Lue Jumalan sanaa ääneen, kunnes se työstää 
väylän mielestäsi kohti sydäntäsi ja toimintaasi. Jumala haluaa meidän ymmärtävän yhä syvemmin toivon, jonka 
saamme Jeesuksen seurassa! 
 
Lisa Hall 
Toivoa naisille -rukouskalenterin kokoaja



 

Kutsu lepoon ja luottamukseen
HELMIKUU 2021 

1. Isä, Paraguayn tiimi välittää Sa-
naasi Trinidadin naisille ja Hyvän 
Paimenen vankilassa tuomiotaan 
istuville naisille. Anna pelastuk-
sesi ja toivon herätä ja johdattaa 
kunnialliseen elämään sinun kans-
sasi. (Sananl. 2:6-11) 

2. Isä, synnytä Ranskaan Toivoa 
naisille -ryhmiä. Sytytä uskovissa 
halu kasvaa suhteessaan sinuun, 
lukea Sanaasi, rukoilla sekä kertoa 
uskostaan muille. (Matt. 5:6) 

3. Jumala, ylistämme indonesian- 
ja jaavankielisten TN-ohjelmien 
saamista kuuntelijapalautteista. 
Niitä tuli tänä vuonna yhteensä 
noin 2 500. Naiset kertovat oppi-
vansa Jeesuksesta ja lujittuvansa 
uskossa. (Fil. 4:13) 

4. Herra, käytä Puolan TN-työryh-
män valmistamaa ”Sinä olet kallis-
arvoinen” -ohjelmaa lisäämään 
naisten ja tyttöjen tietoisuutta 
siitä, että he ovat arvokkaita sil-
missäsi. (Sananl. 31:10) 

5. Kristus, anna rukouskalenterin 
innostaa saksalaisia ja pohjoiseu-
rooppalaisia kristittyjä rukoile-
maan, kasvamaan rakkaudessa, 
toteuttamaan uskoa ja auttamaan 
tarvitsevia. (Ef. 4:14-16) 

6. Jeesus, ylistämme sinua TN-oh-
jelmista, jotka ovat antaneet mo-
nille nepalilaisille mahdollisuuden 
kuulla evankeliumia, luovuttaa 
elämänsä Sinulle ja kasvaa us-
kossa aikana, jolloin kirkkoja sul-
jetaan ja merkittävä osa kansasta 
ei pysty itse lukemaan Raamattua. 
(Ps. 25:4) 

7. Isä, mikään ihmissuhde ei ole 
tärkeämpi kuin suhde Sinuun, Luo-
jaamme ja elämän tarkoituksen 
antajaan. Anna meidän luottaa 
Sanaasi ja siihen, että kannat 
meitä joka hetki sylissäsi silloin-
kin, kun tunnut etäiseltä. (Jes. 
40:11) 

8. Jeesus, Kiinan kristittyjen nais-
ten päivät ovat täynnä työtä. Auta 
heitä löytämään aikaa, jotta he 
voivat Marian tavoin tulla läsnä-
oloosi. (Luuk. 10:41-42) 

9. Herra, luo Etelä-Afrikan työryh-
mälle mahdollisuuksia opettaa ih-
misille keinoja pitää yllä vakaata 
jumalasuhdetta ja elää tyydytystä 
tuottavaa elämää näinä vaaralli-
sina ja vaikeinakin aikoina. (2. 
Moos. 19:5) 

10. Isä, johdata Liberiassa TN-oh-
jelmien kautta uskossa kasvavat 
naiset elämään uskoaan todeksi 
kertomalla siitä yhteisöissään. (2. 
Tess. 1:3) 

11. Herra, anna 
rakkauden ja 
pelastuksen sa-
nomasi muut-
taa ihmisten 
sydämiä, kun 
he kuuntelevat 
indonesian- ja 
jaavankielisiä 
TN-ohjelmia 
paikallisilta ra-
diokanavilta ja 
kuuntelijaryh-
missä au-
diobox-laittei-
den avulla. (Ps. 19:8) 

12. Isä, luo Intian naisille mahdol-
lisuus kuulla kutsusi viettää aikaa 
Sanasi parissa huolimatta monista 
perheen ja kulttuurin velvoit-
teista. (Ps. 119:16) 

13. Isä, vahvista Kambodžan kris-
tittyjä naisia, joiden ei-uskova 
aviomies ei anna vaimon mennä 
seurakunnan kokoontumisiin. Ra-
vitse naisia hengellisesti Sanallasi 
ja TN-ohjelmien sekä muiden kris-
tillisten ohjelmien kautta. (Jes. 
40:31) 

14. Herra, varjele seurakuntasi 
väärältä opetukselta. Anna usko-
ville viisautta erottaa totuus val-
heesta. Lujita pitämään horju-
matta kiinni Sanastasi. (2. Tim. 
2:15) 

15. Meitä rohkaistaan ”kasvamaan 
meidän Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen armossa ja tuntemisessa.” 
Pyhä Henki, auta meitä tuotta-
maan satoa ja toimimaan yhdessä 
tahtosi mukaan. (2 Piet. 3:18) 

16. Jumala, johdata Puolan TN-
ohjelmat tukemaan kuulijoita ym-
märrykseen, että Sinä yksin haluat 
olla meidän Jumalamme eikä 
meillä saa olla muita jumalia. (2 
Moos. 20:2-3) 

17. Isä, muista kristillisestä us-
kosta etääntyneitä ja ongelmien 
ilmetessä sinua syyttäviä. Pa-
ranna, auta löytämään tosi usko ja 
Raamatun mukainen käsitys si-
nusta. (5. Moos. 30:1-3) 

18. Herra, kosketa Paraguayn 
maaseudulla TN-ohjelmia kuunte-
levien naisten sydämiä, jotta nai-
set kasvaisivat Sanasi tuntemi-
sessa ja noudattamisessa. (Kol. 
1:9-10) 

19. Isä, kiitos Norsunluurannikon 
kristillisten naisten yhteisöstä. Lu-
jita näitä naisia, kun he kokoontu-
vat yhteen rukoillakseen. Johdata 
heidät luottamaan sinuun heidän 
kasvaessaan sinun ja Sanasi tunte-
misessa. (Kol. 1:11-12) 

20. Herra, pyydämme Tanskan, 
Grönlannin ja Färsaarten kristi-
tyille Raamatun lukemisen asetta-
mista etusijalle niin yksilöinä kuin 
perheissä. (2. Piet. 1:2) 

21. Herra, anna naisten Kanadassa 
kasvaa yhteisessä uskossa, kun he 
kokoontuvat rukoilemaan TN-ru-
kouskalenterin mukaan. ”Sillä 
missä kaksi tai kolme on koolla 
minun nimessäni, siellä minä olen 
heidän keskellään.” (Matt. 18:20) 

22. Norjan TN-työ lähettää har-
tausohjelmasarjoja, joissa kerro-
taan Raamatun jae ja sen selitys.  
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Jumala, kosketa naisia näiden oh-
jelmien kautta ja synnytä jano lu-
kea Sanaasi. (Jes. 55:11) 

23. Isä, ylistämme sinua, että 
voimme käyttää Brasilian hengelli-
sessä työssä erilaisia digitaalisia 
alustoja. Anna Sanasi muuttaa oh-
jelmiamme kuuntelevat naiset! 
(Hepr. 4:12) 

24. Herra, on etuoikeus saada olla 
tyttäresi. Opeta meitä olemaan 
kiitollisia tästä suhteesta ja ja-
noamaan yhteyttä Sinuun. (Kol. 
3:16) 

25. Herra, sinun Sanasi on totta. 
Johdata meidät ymmärtämään 

Sanaasi syvällisesti, 
jotta voimme jakaa to-
tuuttasi muillekin Uru-
guayssa. (2. Piet. 1:5-8) 

26. Jumala, johdata Ko-
rean kristityt naiset 
mietiskelemään Sa-
naasi, jotta he toteut-
taisivat elämässään 
tahtoasi ja Sinun lah-
joittamaasi elämän tar-
koitusta. (2. Piet. 1:3) 

27. Isä, lähetä huolenpito Norsun-
luurannikon orvoille ja leskille. 
Opasta seurakunnat tavoittamaan 
kokonaisvaltaisesti monia apua 
tarvitsevia naisia ja tyttöjä. 
(Jaak. 1:27) 

28. Herra, lujita sinuun turvaavia 
uskovia näinä aikoina, kun mo-
nissa seurakunnissa ei voida ko-
koontua koronapandemian takia. 
(Sananl. 30:5).

 
 
 
 
 
 
 

 

Miian nurkka 
 
Viime lokakuussa Toivoa naisille -ohjelmien lähetykset alkoi-
vat uudella alueella, Pohjois-Kaukasiassa. Kaukasian alue ja-
kautuu kahteen osaan, etelään ja pohjoiseen. Eteläosaan 
kuuluvat Armenia, Azerbaijan ja Georgia. Pohjois-Kaukasiaan 
lasketaan Venäjän liittovaltioista Adygeia, Dagestan, In-
gutšia, Kabardi-Balkaria, Karatšai-Tšerkessia, Pohjois-Osse-
tia-Alania ja Tšetšenia. 
 
Kaukasiassa on paljon eri uskontojen, kulttuurien ja kielten 
edustajia, mikä rikastuttaa alueen maita, mutta on myös 
osaltaan luonut poliittisia jännitteitä ja selkkauksia. Azerbai-
janin ja Pohjois-Kaukasian valtauskonto on islam, kun taas 
Georgiassa ja Armeniassa suurin osa maan asukkaista on kris-
tittyjä. Maailman lähetyksen tilanteesta tiedottavan Joshua 
Projectin mukaan Kaukasiassa on 183 eri ihmisryhmää, joista 
130 luetaan vähiten tavoitettuihin kansoihin tai kansanryh-
miin. 
 

Pohjois-Kaukasian Toivoa naisille -työ on vielä alkuvaiheessa, 
mutta tähän asti vastaanotto on ollut myönteinen. Työtä 
varten aloitettu Instagram-sivu sai ensimmäisen kuuden vii-
kon aikana jo yli 100 seuraajaa ja ohjelmapalautteitakin on 
tullut. Arviolta noin 40 prosenttia sosiaalisen median seuraa-
jista on muslimeja. Radio-ohjelmia lähetetään yksi viikossa 
mutta Instagramissa uutta sisältöä julkaistaan päivittäin. 
 
Rukoillaan, että yhä useampi nainen Pohjois-Kaukasiassa 
saisi kuulla pelastuksen sanoman ja että alueen kristityt voi-
sivat kasvaa suhteessaan Jumalaan. Pyydetään myös johda-
tusta ja varjelusta tuotantotiimille. Toiveena on, että tämän 
uuden vuoden aikana yhä useampi nainen voisi löytää Toivoa 
naisille -ohjelmat ja sitä kautta saada kuulla toivosta, joka 
meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. 
 
Miia DaSilva, TWR. TN-työn Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-
Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



  

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 

 
”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.” (Psalmi 34:19) 
 
Rakkaat ystävät, 
 
Olen kokenut monta kertaa, kuinka Jumala on ollut lähellä silloin, kun sydämeni on särkynyt. Kun opin tuntemaan Jeesuk-
sen, sydämeni oli murtunut synnin takia. Viime aikoina perhepiirini ihmissuhteissa on ollut säröjä. 
 
Olen kiitollinen siitä, että Jumala on lähellä särkyneitä ja pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jumalan rakkaus ja armo 
ovat auttaneet minua joka kerran vaikeiden aikojen läpi. Entä sinä? Millaista rikkinäisyyttä Jumala näkee sinun elämäs-
säsi? 
 
Olen vuosien myötä ymmärtänyt, että elämän rikkinäisyys antaa mahdollisuuden tuntea Jeesusta paremmin. Miten rikki-
näisyys voi vaikuttaa niin? Vastaus löytyy Korinttilaiskirjeen kohdasta 2. Kor 4:5-10. Paavali muistuttaa siinä, että olemme 
kuin saviastioita. Hän jatkaa, että me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, ”jotta myös Jeesuksen elämä 
tulisi ruumiissamme näkyviin”. 
 
Mikä valo loistaa rikkinäisyytemme läpi, kun olemme kuin saviastioita? Jeesuksen valo, jos annamme sen loistaa elä-
mämme sirpaleiden läpi. Vain Jumala tietää, miten paljon sirpaleita tarvitaan kunkin elämässä, jotta Kristuksen valo voi 
loistaa elämämme läpi. (2. Kor 4:5-6). 
 
Millaisia sirpaleita sinun elämässäsi on? Ehkä menetetty ihmissuhde, toimeentulo tai työpaikka, läheisen kuolema, huoli 
terveydestä tai särkynyt unelma. Juuri särkyneen sydämen aikoina Jumalan toivon valo voi loistaa maailmaan. Ehkä juuri 
nyt et huomaa sitä, mutta apostoli Paavali muistuttaa meitä, mitä särkymisessä tapahtuu: 
 
Mutta hän on vastannut minulle: ”Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.” Sen tähden ylpei-
len mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vai-
keuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. (2. Kor. 12:9-10) 
 
Tänä vuonna Toivoa naisille -rukousliikkeen tunnussana on ”virvoittaa” (Ps. 23: 1-3). Kuljetaan Jumalan suunnitelmassa, 
eletään toivossa ja annetaan Jumalan valon loistaa rikkinäisyytemme läpi. 
 
Hänessä sydämemme iloitsee, 
Peggy Banks 
Kansainvälisen työn johtaja - TWR/Toivoa naisille 
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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.hy-
ovalti@sansa.fi. 

 
Keräyslupa Manner-Suomi RA/2020/1017, myönnetty 
26.08.2020, Poliisihallitus. Voimassa 01.01.2021-. Ke-
rättävät varat käytetään Medialähetys Sanansaattajat 
ry:n vuosibudjetin mukaisesti kristilliseen mediatyö-
hön ulkomailla ja Suomessa. Kts. lisää sansa.fi 

 

TWR Women of Hope -rukousliike lievittää naisen hä-
tää yli 100 maassa.  
Suomessa Toivoa naisille -työtä toteuttaa Medialähe-
tys 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/Sanan-
saattajat 


