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KRISTUS SYNTYY – KIITTÄKÄÄ! 
 
“Nöyrät näkevät tämän ja iloitsevat, niiden mieli virvoittuu, jotka etsivät Jumalaa, sillä Herra kuulee köyhien 

rukouksen eikä hylkää omiaan, jotka ovat vankeudessa.” Ps. 69:33-34 

Romanian Toivoa naisille -työssä on ainutlaatuinen tapa välittää 
joulun ilosanomaa naisvankiloissa. 
 
Viime jouluna naisvankien ryhmä harjoitteli ja esitti 
joulukuvaelman joulufestivaaleilla, jossa oli vankeja kahdeksasta 
vankilasta. Yleisössä oli myös miehiä. Kuvaelman käsikirjoitti ja 
ohjasi Toivoa naisille -työn kansallinen koordinaattori Dana 
Mercioniu. Naiset esiintyivät myös omassa vankilassaan, jonne 
heidän lapsensa pääsivät katsomaan kuvaelmaa ja tapaamaan 
äitinsä. 
 
Kaikkein vaikuttavin oli esiintymismatka 40 romanilapsen 
päiväkotiin. Dana Mercioniu kuvaa tuokiota päiväkodissa ”pyhäksi 
hetkeksi”, joka sai kyyneleet nousemaan vankien ja henkilökunnan silmiin. Esityksen ja joululaulujen laulamisen 
jälkeen romanilapset juoksivat vankien syliin. Moni heistä kaipasi omia lapsiaan. Sydämet täyttyivät ilolla näiden 
ohikiitävien minuuttien aikana. 
 
Seimessä nukkuvan Jeesus-lapsen sanoma liikutti sekä aikuisten että lasten sydämiä, kun he kuuntelivat 
selitystä, miksi Jeesus tuli maailmaan ja mikä hänen tehtävänsä täällä oli. Jeesus eli maan päällä täydellisen 
elämän, kuuliaisena Isälleen. Tiedämme, että me itse emme elä täydellistä elämää, mutta uskon lahjan kautta 
rakastamme Herraa koko sydämestämme, sielustamme, voimastamme ja mielestämme – ja rakastamme myös 
lähimmäisiämme kuten itseämme. 
 
Apostoli Paavali puhuu Efesolaiskirjeessä vierasheimoisten tähden vankina olemisesta Jeesuksen Kristuksen 
tahdosta (Ef. 3:1). Paavali selittää, että Jeesus liittää meidät häneen uskovat Hengen kautta Jumalan 
asumukseen. Näin siirrymme synnin vankilasta lunastuksen vapauteen. 
 

Emilie Felix, Romanian Toivoa naisille -työn vapaaehtoinen 

 



 

Kristus syntyy – kiittäkää!
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1. Kun kirgisialaiset näinä 
kriisiaikoina etsivät Jumalaa, 
moni kääntyy islamin puoleen. Isä, 
johdata kristityt kertomaan 
rohkeasti totuudesta ja Keski-
Aasian kansat löytämään pelastus 
sinussa, ainoassa oikeassa 

Jumalassa. (Jes. 45:6) 

2. Jumala, johdata Kambodžan 
kristityt tekemän yhdessä työtä 
ollakseen maan suolana ja 
maailman valona. Näin ei-uskovat 
näkevät Sinun rakkautesi ja heissä 
herää pelastuksen kaipuu. (Matt. 

5:13-16) 

3. Herra, turvaa Etiopiassa 
koronaviruksen vuoksi työnsä 
menettäneille ja nälkää näkeville 
elanto ja kuoleville heidän 
tarvitsemansa terveydenhuolto. 

(Ps. 54:4) 

4. Jumala, rukoilemme Ukrainan 
Toivoa naisille -työryhmän 
puolesta. Anna sen toiminnan ja 
vuodesta 2002 alkaen lähetettyjen 
Toivoa naisille -ohjelmien 
synnyttää aitoa uskoa ja 

hengellistä elämää. 

5. Isä, pelasta ja vapauta Aasian 
bordelleissa pakkotyössä olevat 
naiset. Varusta kristilliset 
järjestöt viisaudella, jotta ne 
osaisivat auttaa naisia 
vapautumaan fyysisesti ja 
hengellisesti. (Jer. 34:8) 

6. Jumala, anna 
koronaviruskautena peloissaan ja 
epätoivoisina puoleesi huutavien 
ihmisten löytää Sinut todellisena 
Jumalana, joka antaa 
seuraajilleen rauhan ja toivon. 

(Ps. 119:146) 

7. Jeesus, muista eristyksissä 
asuvia Albanian naisia, joilta 
puoliso kieltää Raamatun 
lukemisen tai jopa polttaa heidän 
Raamattunsa. Johdata naiset 
löytämään Toivoa naisille -radio-
ohjelmat ja pelastus Sinussa. (Ps. 
10:17) 

8. Jumala, vapauta sanallasi 
okkultismin ja haitallisten 
perinteiden sitomat naiset Länsi-

Afrikassa sijaitsevan Beninin 
maaseudulla. Anna heidän kokea 

rakkautesi. (5 Moos. 18:9) 

9. Herra, varusta Uruguayn Toivoa 
naisille -tuotantotiimi suurella 
viisaudella, jotta pelastuksen 
sanoma osataan esittää selkeästi. 
Johdata kuuntelijat 
vastaanottavaisiksi! 
(Ef. 6:19) 

10. Herra, rohkaise 
Saksan uskovia 
rukoilemaan Kätketyt 
aarteet -kuunnelmien 
leviämistä koko 
Eurooppaan ja 
pelastuksen tuomista 
nimessäsi 
prostituoiduille 
tämän mediatyön 

kautta. (Jaak. 5:16) 

11. Isä, anna Singaporen 
poliittisille puolueille 
yksimielisyyttä, jotta ne voisivat 
työskennellä yhdessä kansan 
hyväksi ja pandemiahaasteiden 
voittamiseksi. (2. Aikak. 30:12) 
KOKKOLA/Suom.: Kaarlelan 
kirkko, Kruunupyyntie 1, klo 18 
Joulukonsertti Toivoa naisille -
työn hyväksi. Hanna Tervaisen ja 
Sirpa Läspän konsertissa mukana 
Lady3R (Arja Savuoja). 

12. Isä, paranna Ranskan uskovat 
omahyväisyydestä. Anna halua 
rakastaa toisia, todistaa rohkeasti 
sinusta ja rukoilla innolla maan 

uutta kukoistusta. (Room. 13:8) 

13. Monet perheet Vietnamissa 
ovat ottaneet koronaviruskriisin 
aikana Jeesuksen vastaan 
pelastajanaan. Jumala, johdata 
heidät raamattutunneille 
lujittumaan sekä oppimaan 
Sinusta ja uudesta uskostaan. 

(Hepr. 5:14) 

14. Isä, valaise Hengelläsi vankien 
sydämiä Brasiliassa, jotta he 
tulisivat tuntemaan Kristuksen 
Pelastajana ja kokisivat todellisen 

vapauden. (Gal. 5:1) 

15. Isä, käytä tätä eristäytymisen 
aikaa, jotta ihmiset Etelä-
Afrikassa arvioisivat elämäänsä ja 

pohtisivat kuoleman jälkeistä 
määränpäätä. Avaa heidän 
silmänsä totuudellesi, jotta he 
kääntyisivät synnistä, uskoisivat 
hyvän sanoman ja palaisivat 
Sinun, Luojansa, luokse. (Mark. 

1:15) 

16. Isä, opeta meitä lapsiasi 
muuttamaan 
tärkeysjärjestyksemme, 
aikataulumme, suhteemme ja 
kaikki muu, joka estää meitä 
seuraamasta sinua joka päivä. (Ps. 
25:4-5) 

17. Jeesus Kristus, huudamme 
puoleesi Nepalin kansan puolesta, 
joka etsii pelastusta tekojen 
kautta: antamalla lahjoja 
temppelille ja jumalille, 
ruokkimalla köyhiä tai tekemällä 
pyhiinvaelluksia. Johdata nämä 
etsijät yhteyteen kristittyjen 
kanssa, jotka voivat kertoa 
pelastuksen olevan ainoastaan 

Sinussa. (Gal. 2:16) 

18. Herra, anna Paraguayn Toivoa 
naisille -työn vapaaehtoisten, 
opettajien ja työntekijöiden 
kylvämän siemenen tuottaa paljon 
hedelmää naisten sydämissä. 

(Joh. 15:4-5) 

19. Jumala, käytä indonesian- ja 
jaavankielisiä Toivoa naisille -
ohjelmia, terveydenhuoltoa ja 
käsityötaitojen opetusta 
avaamaan ei-uskovien sydämet ja 
silmät näkemään rakkautesi ja 

pelastuksesi. (Apt. 26:17-18) 

20. Isä, pelasta arabimaailman 
naiset. Vapauta heidät näille 
yhteisöille tyypillisestä tuskasta ja 

tuhosta. Avaa heidän silmänsä  
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näkemään valosi, vedä heitä 

luoksesi. (Ps. 119:18) 

21. Isä, pyydämme perheille 
ykseyttä ja paranemista 
Tanskassa, jossa perheväkivalta 
on lisääntynyt tänä eristäytymisen 
ja karanteenien aikana. Auta 
vaarassa olevia löytämään 

turvapaikka. (2. Sam. 22:3) 

22. Herra, lähetä ilosanoma ja 
pelastus Jeesuksessa 
pohjoiskorealaisten pakolaisten 
kuuluville Kiinassa, Venäjällä ja 
Kaakkois-Aasiassa. Varjele 
pakolaisia suojelevia 
lähetystyöntekijöitä. (Jes. 16:3-4) 

23. Herra, synnytä ykseys 
Albanian seurakuntien kesken. 
Anna papeille ja johtajille 
nöyryyttä, jotta he näkisivät 
toisensa sellaisina kuin sinä näet 
heidät. Johdata ei-uskovat 
huomaamaan, että ihmisten 
välinen rakkaus on peräisin 

sinulta. (1. Kor. 12:12) 

24. Herra, pelasta kaikki, jotka 
eivät tunne sinua. ”Sinun tulee 
antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä 
hän pelastaa kansansa sen 
synneistä.” (Matt. 1:21). 

25. Isä, muistamme Puolan 
seurakuntien toimintaan 
osallistuvia, jotka ovat 
sitoutuneet auttamaan 
tarvitsevia, mutta eivät ole vielä 
löytäneet todellista pelastusta 
Jeesuksen Kristuksen kautta. 

(Hepr. 2:1-4) 

26. Herra, saata Liberian naiset ja 
tytöt kuulemaan TWR:n (Trans 
World Radio) ohjelmien ja 
julistajien kautta ilosanoma 
Jeesuksesta Kristuksesta sekä 
päättämään vakaasti antaa 
elämänsä Kristukselle. (5. Moos. 

17:11) 

27. Jeesus, johdata Kambodžassa 
radion kautta välitettävä 
kertomus syntymästäsi 
sytyttämään keskusteluja, 
herättelemään ihmisten sydämiä 
ja vetämään ihmisiä puoleesi, 

jotta he ottaisivat Sinut vastaan 

Pelastajana. (1. Piet. 1:3) 

28. Isä, rohkaise ja vahvista Intian 
Toivoa naisille -työryhmää, jotta 
sen todistus koskettaisi sinua 
tarvitsevia naisia. (Mark. 8:34-38) 

29. Isä, muistamme Ruotsin nuoria 
aikuisia, jotka ovat jättäneet 
kristilliset kokoontumiset ja 
kyseenalaistavat nyt taustansa. 
Pyhä Henki, osoita heille heidän 
käsitystensä virheellisyys, vakuuta 

totuudestasi. (Ps. 78:6-8) 

30. Jumala, lähetä Etiopiaan 
rauha ja vakaus. Synnytä 
ihmisryhmien välille sopua ja 
tasapainoa. (Kol. 3:14) 

31. Herra, auta romanialaiset 
aitoon suhteeseen kanssasi ja 
hyväksymään sekä syntisen 
syyllisyys että armosi. Varjele 
heidät tyhjältä uskonnolta; anna 
sen sijaan kokea uusi elämä, 
syntien katuminen ja usko 

Jeesukseen. (2. Kor. 5:17)

 
 
 

 

Eevan nurkka 
 
Joskus huomaamme selvästi, miten Jumala johdattaa 
elämäämme vaihe kerrallaan. Omalla kohdallani johdatus 
liittyy Hanna-työhön, joka on nykyiseltä nimeltään Toivoa 
naisille -työ. 
 
Monta vuotta sitten kuulin autoradiosta eritysesti naisille 
tarkoitetusta kristillisestä radio-ohjelmasta. Suomalaisten 
varoilla tätä ohjelmaa voitiin tuottaa ja lähettää Intian 
köyhille ja usein lukutaidottomille naisille.  Kiinnostukseni 
heräsi. Joitakin vuosia myöhemmin minut kutsuttiin mukaan 
espoolaiseen Hanna/Toivoa naisille -piiriin. Siellä opin, että 
Intiassa kuultava radio-ohjelma oli osa samaa Toivoa naisille 
-työtä kuin eri puolilla Suomea kokoontuvat piirit. Täällä 
Suomessa rukoiltiin ja kerättiin varoja, jotta kaukana 
Aasiassa voitiin kuulla toivon sanomaa radion välityksellä. 
 
Keväällä 2013 Hanna/Toivoa naisille -työn perustaja Marli 
Spieker vieraili Suomessa. Olin mukana mielenkiintoisessa 
konferenssissa Temppeliaukion kirkossa Helsingissä. Siinä 
vaiheessa tiesin, että mieheni ja minä olimme lähdössä 
saman vuoden syksyllä Wieniin medialähetystyöhön  
kansainvälisen mediajärjestö TWR:n työyhteyteen. Marli 
Spieker oli TWR:n lähetystyöntekijä ja Toivoa naisille -työ 
kuului TWR:n työmuotoihin. 

Melko pian Wieniin asettumisemme jälkeen minua pyydettiin 
mukaan auttamaan Toivoa naisille -työssä ja kuuden vuoden 
ajan olen toiminut Toivoa naisille -työn 
aluekoordinaattorina.  Työhön on kuulunut kansallisten 
Toivoa naisille -työn koordinaattorien ja tiimien tukemista, 
vierailuja lukuisissa maissa, työn aloittamista uusilla kielillä, 
kouluttamista, varainkeruuta ja rukousta. Tärkeä osa työtäni 
on ollut ihmiskaupan uhreille suunnatun Kätketyt aarteet -
ohjelman tuottamisen koordinointi  useille eurooppalaisille 
kielille. On ollut mukavaa jakaa teidän suomalaisten 
esirukoilijoiden kanssa kuulumisia tästä työstä sekä pyytää 
teitä rukoilemaan erityisesti joidenkin sydämelläni olleiden 
aiheiden puolesta. Kiitos, kun olette kulkeneet rinnallani! 
 
On aika sanoa näkemiin.  Tammikuusta alkaen Eevan nurkka 
vaihtuu Miian nurkaksi. Jälleen kerran on ilo nähdä hyvän 
Jumalan täydellinen johdatus Miia da Silvan aloitettua 
Toivoa naisille -työn aluekoordinaattorina jäädessäni 
eläkkeelle. Ollaan toivossa iloiset, ahdistuksessa 
kärsivälliset, rukouksessa kestävät. (Room. 12:12). 
 
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



  

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 

 
”Jumala kuiskaa meille ilossamme, puhuu omassatunnossamme, mutta huutaa kivussamme. Kipu on hänen 
kovaäänisensä, jota hän käyttää herättääkseen kuuron maailman.” C.S. Lewis 
 
Rakkaat ystävät, 
 
Kuin luin C.S. Lewisin ajatuksen ensimmäisen kerran, tuntui pelottavalta ajatella, että voisin tuntea syvintä Jumalan 
läheisyyttä kivussa. En ymmärtänyt ajatusta, ennen kuin koin  elämässäni ja sydämessäni suurta kipua. Johtuipa kipu 
mistä tahansa, et voi tehdä mitään poistaaksesi sen. Se voi olla vaikkapa tieto vakavasta sairaudesta, rakkaan 
menettäminen, työn loppuminen tai suunnitelmien romuttuminen. 
     Muistan ensimmäisen kerran, kun uskoin ystäväni sanoja: ”Jumala voi muuttaa kaiken hyväksi ja käyttää kipuasi jonain 
päivänä tuomaan toivoa ja siunausta muiden elämään.” En ollut innoissani ajatuksesta, mutta uskoin ystävääni, koska 
näin hänen suhteensa Jeesukseen ja luotin hänen ymmärtävän Jumalan sanaa. 
     Tulemme entistä tietoisemmiksi Jumalan luonteesta ja rakkaudesta kärsimyksen ja kivun aikana. Kivussa tajuamme, 
että emme hallitse tilannetta. Paavali tajusi sen kun hän pyysi kolme kertaa Jumalaa poistamaan piikin hänen 
ruumiistaan. Jumala sanoi hänen lopulta: ”Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa” (2 Kor. 
12:9). Koemme kivussa Jumalan armon ja voiman kaikkein henkilökohtaisemmin. 
     Jumalan sana tuo toivoa kipuumme. 
”Ruoho kuivuu, kukka lakastuu,mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti.” (Jes. 40:8) 
”Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä.” (Jes.46:2) 
”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.” (Ps. 34:19) 
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan 
pelastamaan sen.” (Joh, 3:16-17)  
     Kun koet epävarmuuta, kipua tai vainoa, luota Jumalaan. Hän on kanssasi. Hän ei jätä sinua yksin. Jumalan voima 
tulee täydelleksi heikkoudessasi, Jumalan armo riittää viemään sinut  koettemusten läpi. 
     Tule hänen luokseen ja lepää. Opi häneltä, anna hänen opettaa sinua ja parantaa sinut kaikesta kivusta ja 
kärsimyksestä, jota tunnet (Matt 11:28-30). Soita ystävälle ja pyydä esirukousta. Anna luotettavan ystävän sanojen 
rohkaista sinua kärsimyksesi keskellä. Anna Jumalan näyttää sinulle myötätuntonsa. Kulje voimassa, jonka Jumala antaa 
sinulle jokaista päivää varten. 
     Jonain päivänä kokemuksesi auttavat sinua tuomaan toivoa toisille, jotta he voivat kasvaa Jumalan voiman ja armon 
ymmärtämisessä. Älä luovuta. Jumala käyttää tarinaasi tuodakseen oman tarinansa toivosta ja paranemisesta maailman 
kipuun ja rikkinäisyyteen. Olet syvästi rakastettu.. 
 
Hänessä sydämemme 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 


