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1. Jumala, johdata uruguaylaiset nai-
set arvostamaan itseään ja kieltäy-
tymään olemasta rahalla ostettavia 
nautinnon kohteita. (Ps. 34:6)

2. Kiitämme Peggy Banksia hänen 
toimittuaan kansainvälisen Toivoa 
naisille (TN) -työn johtajana. Anna 
hänelle viisautta, varjelusta ja siu-
nausta siirtyessään vuoden alussa 

vainottujen kristittyjen auttamiseksi 
toimivan Persecution ministry -jär-
jestön palvelukseen. (Ps 91:4)

3. Herra, johdata Kanadassa medi-
asoittimien kautta jaettavat TN- 
viestit tuomaan kuulijoille rauha, 
parantamaan ja synnyttämään suhde 
sinuun. (Jes. 55:10–11)

4. Herra, käytä Brasilian TN-työn 
YouTube-kanavaa ja sen viikoittaisia 
viittomakielisiä hartausohjelmia 
vetämään lisää naisia puoleesi ja 
auttamaan heitä kasvamaan uskossa. 
(2. Piet. 3:18)

5. Jumala, synnytä Paraguayn työ-
ryhmässä kaipaus laajentaa espan-
jan-, saksan- ja guaraninkielisten 
radio-ohjelmien kattavuutta maassa. 
(Jes. 54:2)

Ilosanoma kuuluu myös unohdetuimmalle 
joukolle – vangituille naisille

Rukoilemme Etelä- ja Pohjois-Amerikan 
sekä Karibian alueen puolesta

Paraguayn Toivoa naisille (TN)-työn työntekijät ovat vierailleet naisvankilassa 
yli 15 vuoden ajan. Tällä hetkellä he auttavat noin 50 naista kehittämään 
elämäntaitojaan, jotta he voivat selviytyä arjen haasteista. Naisten on 
mahdollista opiskella ompelua ja muita käsityötaitoja. Samalla naiset saavat 
kuulla Vapahtajasta. Kymmenisen naisvankia osallistuu viikoittaiseen 
raamattupiiriin.

Koronarajoitusten vuoksi ovet vankilaan olivat kiinni puolentoista vuoden ajan. 
Nyt ovet ovat avautuneet myös kahteen muuhun vankilaan! On suuri etuoikeus 
saada viedä ilosanomaa yhteiskunnan unohdetuimmalle ja halveksituimmalle 
joukolle – vangituille naisille. Matkat vankiloihin joka kuukausi ovat 
haaste, mutta Jumala on uskollisuudessaan turvannut tälle vuodelle varat 
laajentuneeseen työhön.

Diakonia-niminen järjestö tukee vankilatyötä rahoittamalla opettajien 
palkkausta ja materiaalien sekä muun koulutukseen tarvittavan hankkimista. 
Yhteistyökumppaneita ovat myös monet kirkot, joiden raamatunopettajat 
vierailevat raamattupiireissä.

Paraguayn työryhmä on jo pitkään etsinyt mahdollisuutta kertoa 
Jeesuksen rakkaudesta nuorisovankilassa. Tänä vuonna Jumala avasi siihen 
mahdollisuuden. Nyt vankilassa on viiden hienon teinitytön ryhmä, joka 
opiskelee innokkaasti Raamattua. Opetusta järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa.

Vankilasta vapautuneilla naisilla on mahdollisuus tulla mukaan TN-työn toimiston yhteyteen ja saada apua ja tukea 
hengelliseen kasvuun ja uuden elämän alkuun. Viranomaiset ovat myöntäneet toimistolle erityisaseman, joka sallii 
vielä vangittujen mutta vankilan ulkopuolella liikkumiseen oikeutettujen vankien vierailut toimistolla. Näin he voivat 
saada lisää opetusta Jeesuksen elämästä ja teoista.

Paraguayn TN-työntekijät eivät kysy naisilta heidän rikoksistaan. Naisia ei tuomita vaan heitä palvellaan ja 
rakastetaan. Jeesuksen tähden ei ole syntejä, joita ei voisi saada anteeksi, vaan kaikki tulevat Isän eteen katuen ja 
uskoen. Vuosien varrella olemme nähneet monen löytäneen Jeesuksen, saaneen kasteen ja liittyneen seurakuntaan. 
Nyt he ohjaavat muita tuntemaan Jumalan sanaa. Ylistämme ja kiitämme Jumalaa työn hedelmistä.

Laura Diaz, TWR:n Paraguayn Toivoa naisille -työn koordinaattori

Laura Diaz, TN-koordinaattori, 
Paraguay 



6. Isä, lähetä USA:n työryhmän 
avuksi innokkaita ja sitoutuneita 
vapaaehtoisia tavoittamaan muita 
ihmisiä ja toteuttamaan antamaasi 
tehtävää. (1. Joh. 3:18)

7. Herra, armahda perheväkivallasta 
kärsiviä naisia Hondurasissa. Osoita 
pakotie koettelemuksista. (Jes. 25:4)

8. Isä, johdata Dominikaanisen 
tasavallan naisvangit kuulemaan 
ilosanoma sekä virvoittumaan ja 
löytämään vapaus sinussa. 
(Apt. 3:19)

9. Herra, tuo rauha Hondurasin 
naisille, jotka ovat jääneet yksin, kun 
lapset ja aviomiehet ovat lähteneet 
ulkomaille köyhyyttä ja rikollisuutta 
pakoon. (Fil. 4:6)

10. Rukoilemme TN-työn Latinalai-
sen Amerikan aluekoordinaattorin 
Susie Pekin puolesta. Anna roh-
keutta ja viisautta välittää evanke-
liumia haasteista huolimatta. 
(Jes. 52:7)

11. Rakas Jumala, anna Brasilian 
yksinhuoltajaäideille vahvat tukiver-
kot, että he pystyvät käymään töissä 
ja huolehtimaan perheistään. 
(Gal. 6:2)

12. Isä, ylistämme sinua Paraguayn 
työryhmän mahdollisuudesta välit-
tää Sanaasi nuorille naisille nuoriso-
vankilassa. (Gal. 6:9)

13. Isä, anna Kanadan työryhmälle 
kyky huomata ja toteuttaa uusia 
mahdollisuuksia naisten tavoittami-
seen. 
(1. Piet. 4:10)

14. Jumala, muista Uruguayn teini-
tyttöjä, jotka harkitsevat itsemurhaa. 
Anna heidän löytää sinusta syy elää. 
(Ps. 42:12)

15. Herra, lähetä viisautta kansain-
välisen työn johdolle, kun se alkaa 
suunnitella uuden TN-ohjelman 

“Kallisarvoinen ja rakastettu” sisäl-
töä ja tuottamista. (Sananl. 2:6)

16. Isä, johdata Brasiliaan kypsiä, 
uskovia naisia rohkaisemaan muita 
naisia heidän uskonpolullaan. (Matt. 
28:19-20)

17. Rakas Jumala, johdata nuoret, 
identiteettikriisistä kärsivät kolum-
bialaiset naiset ja tytöt kokemaan 
Isän rakkautesi ja löytämään suunni-
telmasi heitä kohtaan. (1. Joh. 3:1)

18. Kiitos, että Ecuadorin alkupe-
räiskansa voi kuunnella TN-ohjelmia 
omalla ketšuan kielellään. Ohjel-
mia on lähetetty vuodesta 2004. 
Ohjelman nimi on Sumaj Pugya. Se 
tarkoittaa kaunista lähdettä. 
(Joh. 7:37)

19. Jumala, ylistämme sinua, että 
Paraguayn TN-työntekijät välittävät 
Sanaasi sosiaalisessa mediassa 
minuutin pituisilla guaraninkielisillä 
videoilla. (Matt. 4:4)

20. Isä, varjele panamalaisia naisia 
joutumasta viekoitelluiksi seksipe-
räiseen ihmiskauppaan, johon heitä 
houkutellaan petollisilla lupauksilla 
hyväpalkkaisista töistä ulkomailla. 
(Sananl. 19:20)

21. Isä, varjele ja paranna Uru-
guayssa perheväkivaltaa kokevat 
naiset ja lapset. Muuta heitä vahin-
goittavien sydämet. (Ps. 28:6)

22. Isä, johdata Brasilian naisille 
pääsy koulutukseen ja hyviä 
työmahdollisuuksia. Vedä heitä 
lähellesi ja anna voimia huolehtia 
perheestä. (Ps. 145:15)

23. Moni nainen Hondurasissa kärsii 
lastensa sekaantumisesta jengeihin. 
Isä, vapauta nuoret houkutuksesta 
päätyä jengielämään. (2. Kor. 5:17)

24. Jumala, anna USA:n aluetyöryh-
mälle halu tavoitella kaikessa sinun 
kunniaasi ja luottaa sinuun kaikessa 
tekemisessään. (Jes. 41:13)

25. Jumala, avaa ovia ja lähetä Para-
guayn TN-työlle resurssit tavoittaa 
naisvankeja sanomalla Jeesuksen 
Kristuksen tarjoamasta pelastuk-
sesta. (1. Kor. 15:58)

26. Jumala, johdata Uruguayn naiset 
kohtaamaan sinut, ymmärtämään 
arvonsa sinulle ja oppimaan arvos-
tamaan itseään. (Jes. 62:3)

27. Isä, kiitos TN-työn monista mah-
dollisuuksista naisten konferens-
seissa ja tapahtumissa Brasiliassa. 
Vahvista naisia ja johdata heidät 
kasvamaan rakkaudessa sinuun. 
(Ef. 1:17)

28. Herra, siunaa Paraguayn työ-
ryhmää vapaaehtoisilla avustajilla 
ja rahoituksella, jotta rukouskalen-
teri voidaan kääntää ja valmistella 
guaranin kielelle tänä vuonna. (Ps. 
112:5)

29. Jumala, johdata perulaiset 
naiset kuulemaan ilosanoma. (Room. 
10:17)

30. Jumala, ylistämme sinua, että 
Uruguayn työntekijät voivat lähettää 
rukouskalenterit sosiaalisen 
median kautta ja kokoontua yhteen 
etäyhteydellä. (Ps. 118:1)

31. Herra, paranna ja eheytä ne 
Dominikaanisen tasavallan naiset, 
jotka ovat perheväkivallan uhreja. 
(Jes. 33:2)

Yicell Ortiz, Dominikaanisen tasa-
vallan TN-koordinaattori.

Brasialiassa tehdään TN-työtä viittoen. Kanadan TN-koordinaattori Eliza.



HELMIKUU 2023

Rukous Etelä- ja Pohjois-Amerikan sekä Karibian 
alueen puolesta jatkuu
1. Kaikkivaltias Jumala, siunaa 
Toivoa naisille (TN)-rukouskalente-
rin kääntäjiä ja jakajia Dominikaa-
nisessa tasavallassa. Lähetä lisää 
rukoilijoita. (Ps. 37:5)

2. Isä, lähetä lapsesi lohduttamaan 
ja rohkaisemaan yksinäisyyden ja 
masennuksen vaivaamia ikäänty-
neitä Uruguayssa. (Ps. 71:9, 18)

3. Herra, johdata Brasilian johtajat 
järjestämään hyvä terveydenhoito 
naisille. (1 Tim. 2:1-2)

4. Jumala, kiitos, että Paraguayn 
vankilassa vielä rangaistustaan 
kärsivät mutta vankilan ulkopuolella 
liikkumaan oikeutetut naiset saavat 
vierailla TN-työn toimisossa ja voivat 
osallistua raamattutunneille ja muu-
hun koulutukseen. (Ps. 90:17)

5. Herra, anna viisautta TN-työlle 
niissä maissa, joita Kanada alkaa 
tukea vuonna 2023. Anna työn olla 
vaikuttavaa niin että naiset kaik-
kialla maailmassa oppivat tunte-
maan sinut. (Jes. 52:7)

6. Jumala, kiitos, että naiset Uru-
guayssa löytävät tietoa, rohkaisua 
ja pelastuksen TN-ohjelmien kautta. 
(Joh. 3:16)

7. Herra, johdata USA:n aluetyöryh-
mää etsimään ensin rakkautta ja 
kuuliaisuutta sinua kohtaan. Sitten 
sinä opastat ja ohjaat heidän aske-
leitaan hengellisessä työssä. 
(Room. 12:2)

8. Isä, anna lujuutta, rohkaisua ja 
hyviä työpaikkoja Latinalaisen Ame-
rikan maiden yksinhuoltajaäideille, 
jotka kamppailevat päivittäin pys-
tyäkseen huoltamaan perhettään. 
(2. Moos. 15:2)

9. Rakas Herra, synnytä brasilialai-
sissa naisissa nälkä ja jano tuntea 
sinut läheisemmin. (Ps. 42:2-3)

10. Herra, auta Paraguayn TN-työtä 
käyttämään uutta teknologiaa, 
jotta rukouskalenteri tavoittaisi yhä 
useampia. Kiitos espanjan- ja sak-
sankielisistä rukousryhmistä, jotka 
käyttävät kalenteria päivittäin. 
(1. Tess. 5:16-18)

11. Isä, johdata Uruguaysta parem-
paa tulevaisuutta etsivät tuhannet 
siirtotyöläiset turvautumaan kaikissa 
tarpeissaan sinuun. (Fil. 4:19)

12. Kaikkivaltias Jumala, anna 
guatemalalaisten tyttöjen ja naisten 
tulla tuntemaan sinut, löytämään 
identiteettinsä sinussa ja tietämään, 
että he ovat rakastettuja, anteeksi-
saaneita ja arvokkaita sinun silmis-
säsi. (Gal. 3:26-28)

13. Jeesus, johdata Karibian naiset 
sinun tarjoamaasi vapauteen ja 
iloon. Siunaa englannin- espanjan-, 
kreolin- ja papiamentunkieliset 
TN-ohjelmat. (Ps. 81:2-3)

14. Jumala, sydämesi tahto on, että 
jokaisen sukupolven naiset tulevat 
tuntemaan sinut ja seuraavat sinua. 
Kasvata seuraavan sukupolven joh-
tajia ja vapaaehtoisia TN-työhön eri 
puolilla maailmaa. (Joel 1:3)

15. Isä, johdata argentiinalaiset 
nuoret naiset läheiseen ja merki-
tykselliseen elämään Jeesuksen 
seurassa. Käytä omiasi viestimään 
heille ilosanomaa. (Joh. 10:10)

16. Herra, ylistämme sinua, että 
hartauskirjaa Toivo kohtaa käytetään 
monissa naisten ryhmissä Brasi-
liassa. Johdata lisää seurakuntia 
käyttämään tätä kirjaa. (Ps. 119:105)

17. Jumala, ylistämme sinua, että 
Paraguayn TN-työ tavoittaa nyt 25 
prosenttia aiempaa enemmän nai-
sia, joille voidaan kertoa ilosanoma. 
(1. Joh. 5:4)

18. Herra, vapauta Uruguayn huu-
meita käyttävät ja myyvät nuoret 
naiset synnin ja rikoksen tuhovoi-
mista. (Ps. 68:21)

19. Isä, johdata Paraguayn TN-työn-
tekijöitä luomaan viisaiden ja rakas-
tavien naisten työryhmä, joka pitää 
yhteyttä vankilasta vapautuneisiin 
ja tekee hengellistä työtä heidän 
parissaan. (1. Kor. 3:9)

20. Herra, anna Uruguayn työryh-
mälle Henkesi kautta viisautta, 
luovuutta ja ohjausta TN-ohjelmien 
käsikirjoittamiseen. (Gal. 5:25)

21. Isä, lähetä Brasiliaan lisää kris-
tillisiä turvakoteja lähisuhdeväki-
vallasta ja hyväksikäytöstä kärsiville 
naisille ja perheille. Anna turvako-
tien olla luotettavia paikkoja, joissa 
voi tulla tuntemaan Jeesuksen. 
(Ps. 27:5)

22. Jumala, anna USA:n aluetyö-
ryhmälle viisautta ja luovuutta sen 
pyrkiessä välittämään seuraavan 
sukupolven naisille viestiä Jeesuk-
sen tuomasta toivosta. (Ps. 78:4)

23. Herra, johdata Latinalaiseen 
Amerikkaan ja Karibialle tahtosi 
mukaisia naisia johtamaan TN-työtä. 
(Matt. 9:37)

24. Isä, tuomme eteesi TN-rukouska-
lenterin kokoajan ja kansainvälisen 
koordinaattorin Lisa Hallin. Anna 
hänelle viisautta, luovuutta, taitoa ja 
iloa työhön. (Ef. 3:16)

25. Jumala, auta naisia Venezuelan 
taloudellisessa epävarmuudessa 
saamaan kodin tulot já menot tasa-
painoon, jotta heillä on varaa ostaa 
perheelleen ruokaa. (Ps. 32:8)

26. Herra, sytytä Paraguayn TN-työn-
tekijöiden sydämeen Hengen tuli. 
Anna heidän kasvaa viisaudessa, 
kärsivällisyydessä ja rakkaudessa 
sekä olla hyödyllisiä työkaluja käsis-
säsi. (Room. 12:11)

27. Jumala, ylistämme sinua Kana-
dan uskollisista rukoilijoista, jotka 
rukoilevat joka kuukausi rukous-
kalenterin esirukouspyyntöjen 
puolesta. (Kol. 4:2)

28. Isä, johdata Brasilian poliittisen 
jakautumisen, vihamielisyyden ja 
ylpeyden aikoina ykseyteen Kris-
tuksessa. Olkoon Poikasi sovittelija 
sydämessämme. (Matt. 5:9)

Urugayn TN-tiimiläisiä.



Hyvää uutta vuotta! Niin monia mahdollisuuksia, ajatuksia ja näköaloja. 
Uuden vuoden alku on mahdollisuus tarkastella elämää ja havaita tarvitta-
vat muutokset, jotka auttavat kasvamaan lähemmäksi Herraa.

Nuorena aikuisena minulla oli liikunta-alan yritys, ja hain koko ajan tapoja 
muuttaa omaa elämääni ja niiden elämää, jotka tulivat henkilökohtaiseen 
kuntovalmennukseen. Tänään tuntuu, että muutos on jatkuvaa kaikilla 
elämän alueilla – kulttuurissa, perheessä, ihmissuhteissa, työelämässä ja 
olosuhteissa. Mieleen tulee vanha sanonta: mikään ei ole pysyvää paitsi 
muutos.

Muutoksen aikaan meillä on mahdollisuus tulla entistä vahvemmin riippuvaiseksi Herrasta. Kun valitsemme silloin 
kasvun, voimme tuntea rakkautemme toisia kohtaan voimistuvan, opimme kuinka antaa anteeksi, armahtaa ja ottaa 
vastaan armoa.

Vuoden 2023 TN-työn tunnussana on kasvu. Etsimme tapoja, miten Jumala kasvattaa TN-työtä. Sato on kypsää. 
Saamme nähdä seuraavan sukupolven johtajien aloittavan työn. Pyrimme auttamaan heitä kasvamaan. Haluamme 
johdattaa naisia näkemään, miten Jumalan sana antaa mahdollisuuden kasvaa lähemmäksi häntä.

Jeesus sanoi: ”Tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan.  Hän nukkuu yönsä ja herää aina 
uuteen päivään, ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä, miten. Maa tuottaa sadon aivan itsestään, ensin korren, 
sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on 
tullut.” Markus 4: 26–29

Vaikka muutos voi olla järkyttävää ja tuhoisaa, se voi olla myös elämää rikastuttavaa. Se voi tuoda tullessaan uusia 
ideoita ja tapoja elää Herralle ja rakastaa muita entistä syvemmin.

Rukoilen, että tänä vuonna sitoudumme etsimään Jumalan johdatusta jokaisessa päätöksessämme. Uskomme, että 
Jumala haluaa kasvattaa TN-työtä ja että me sitoudumme kylvämään siemeniä, kastelemaan taimia ja kitkemään 
rikkaruohoja. Jumala antaa yhä runsaammin Jeesuksen tuomaa toivoa naisille kaikkialle maailmaan ja kaikille suku-
polville.

Hänessä sydämeni iloitsee,

Peggy Banks
Kansainvälisen työn johtaja – TWR/Toivoa naisille

Rakkaat ystävät,

TOIVOA NAISILLE -TYÖN JOHTAJAN 
PEGGY BANKSIN KIRJE

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA! LAHJOITUSTILI: FI37 5062 0320 0320 18

viitteet
7777 10021        Toivoa naisille -yleiskannatus 
2222 14111        Arabia 
2222 12100        Indonesia, jaava 
2222 12139        Indonesia, indonesia
2222 11088        Intia, hindi
222   21126        Intia, tamil
2222 11509        Intia, gujarati
2222 11606        Intia, odija (orija)
2222 12207        Kambodža, khmer
2222 17105        Keski-Aasia
333   31526        Kurdi, kurmandži
2222 15042        Turkki, Pohjois-Kypros, turkki
2222 35103        Kätketyt aarteet -hanke

TWR Women of Hope -rukousliike toimii 125 maassa. 
Suomessa Toivoa naisille -työtä tehdään Medialähetys Sanan-
saattajat ry:n (Sansa) kautta. 

Lisää tietoa: sansa.fi/toivoanaisille, twrwomenofhope.org 
Instagram-tili toivoanaisillesansa 
Yhteyspäällikkö Miia Kallio, p. 050 5567399, 
miia.kallio@sansa.fi

Keräyslupa Manner-Suomi RA/2020/1017, myönnetty 26.08.2020, 
Poliisi-hallitus. Voimassa 01.01.2021-. Kerättävät varat käytetään 
Medialähetys Sanansaattajat ry:n vuosibudjetin mukaisesti kristilliseen 
mediatyöhön ulkomailla ja Suomessa. Kts. lisää sansa.fi


