
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI KESÄKUU 2018   

RUKOILEMME LÄNSI- JA KESKI-AFRIKAN NAISTEN PUOLESTA 
Benin, Burkina Faso, Ghana, Kamerun, Keski-Afrikan 
tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, Liberia, Mali, 
Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Sierra Leone ja Togo  
 

Länsi- ja Keski-Afrikan maissa on paljon luonnonrikkauksia kuten mineraaleja, kultaa, öljyä ja uraania. Silti 
ihmiset kuuluvat maailman köyhimpiin. Luonnonvarojen väärinkäytöstä tulee usein siunauksen sijaan vitsaus 
paikallisille asukkaille. Puutteet koulutuksessa, terveydenhoidossa, sähkönjakelussa ja muissa palveluissa 
turhauttavat. Turhautuminen voi johtaa konflikteihin, kapinointiin ja sotiin, joiden seurauksena miljoonilla 
pakolaisilla on riski joutua aliravituiksi. Heillä ei ole puhdasta vettä, asianmukaista viemäröintiä ja toivoa 
paremmasta tulevaisuudesta. 

Monet naiset matkaavat toisiin maihin etsimään työtä. Jotkut heistä 
pakotetaan prostituutioon tai heitä pidetään panttivankeina, kunnes 
perhe maksaa vapautuksesta. Joskus kapinalliset kidnappaavat 
paremman tulevaisuuden toivossa koulua käyviä tyttöjä. Kapinalliset 
ovat usein lapsisotilaita etsimässä itsekin muutosta hirveisiin 
elinoloihin.   

Monet Länsi ja Keski-Afrikan alueella naiset ovat sukuelinten 
silpomisen ja lapsiavioliittojen uhreja. Nämä kulttuuriin liittyvät 
käytännöt yhdistyvät usein puutteelliseen terveydenhuoltoon, joka voi 
aiheuttaa äitiyskuoleman. Moni raskaudestaan selviävä kärsii 

synnytyksestä johtuvasta avanteesta. Tämän ongelman lisäksi ehkäistävissä olevat tai helposti hoidettavat taudit 
kuten malaria, ripuli ja hengitystieinfektiot ovat edelleen naisten ja lasten merkittävimpiä kuolinsyitä. 

Myös hengellinen pimeys pitää Länsi- ja Keski-Afrikkaa otteessaan. Tähän liittyvät pelko sekä fetissien, voodoon, 
noitatohtorien ja hallitsevien kulttuuristen sekä uskonnollisten tapojen kahleet. Suullisen viestinnän kulttuureja 
varjostaa vähäinen koulutus. Ihmisiä on vaikea saavuttaa Kristuksen ilosanomalla. Trans World Radion (TWR) 
radio-ohjelmat voivat tavoittaa heidän pimeytensä ja epätoivonsa. Toivoa naisille (TN)-ohjelmat tarjoavat 
neuvoja, rakkautta ja toivoa Jeesuksessa Kristuksessa. Ne voivat pelastaa elämän.   

 

Eevan nurkka 
Olemme työskennelleet mieheni Jarin kanssa neljä ja puoli 
vuotta Itävallassa Sansan yhteistyökumppanin TWR:n 
palveluksessa. Vuosi sitten saimme kuulla, että toimistomme 
muuttaa Kyprokselle. Meille runsaalle parillekymmenelle eri 
maista tulleelle työntekijälle se oli täydellinen yllätys. 
Itävallan toimisto suljetaan elokuun loppuun mennessä. Osa 
työtovereistamme muuttaa Kyprokselle, osa johonkin toiseen 
TWR:n Euroopan toimistoon ja osa jättää TWR:n. Jari ja 
minä jäämme Wieniin ja työskentelemme kotitoimistossa. 

Muutos on suuri ja työantajamme järjestikin meille 
kaksipäiväisen retriitin, jossa käsittelimme monella eri 
tavalla muutosta ja siihen liittyviä asioita. Jokainen meistä 
on kokenut muutoksia. Olemme muuttaneet uudelle 
paikkakunnalle tai vaihtaneet työpaikkaa. Perheessä, muissa 
ihmissuhteissa tai vaikkapa terveydentilassa on voinut 
tapahtua isojakin muutoksia. 

Muutos voi olla hyvin erilainen kuin mitä kuvittelimme sen 
olevan. Se voi johtaa menetyksiin ja suruun mutta silloinkin 
se voi olla matka syvempään itsensä tuntemiseen ja 
kasvattaa luottamusta Jumalaan. Siirtymävaiheessa on 
tärkeää antaa itselleen aikaa sisäiseen prosessiin. Omassa 
muutosprosessissani rukoilen itselleni kärsivällisyyttä ja 
luottamusta Jumalaan sekä kiitollista mieltä. 

Joskus käännekohdissa elämä saattaa tuntua kuin 
kulkemiselta pimeässä tunnelissa. Silloin on hyvä muistaa 
Jesajan kirjan neuvo: “Joka kulkee syvällä pimeydessä ilman 
valoa, luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon 
Jumalaan.“ Jesaja 50:10. 

Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



 

Rukoilemme Länsi- ja Keski-Afrikan naisten puolesta
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1. Isä, armahda Länsi- ja Keski-
Afrikan naisia, jotka vähän 
koulutettuina kamppailevat 
elättääkseen perheensä vähillä 
voimavaroilla, lähes vailla suvun 
tai yhteisön apua. 
 
2. Pyhä Henki, muuta Länsi- ja 
Keski-Afrikan konflikteihin, 
kapinoihin ja sotiin osallistuvien 
johtajien sydämet. Tuo rauha, 
joka lopettaa yhteisöjä ja 
perheitä tuhoavan kärsimyksen ja 
sekasorron. ”Kehotan ennen 
kaikkea anomaan, rukoilemaan, 
pitämään esirukouksia ja 
kiittämään kaikkien ihmisten 
puolesta, kuninkaiden ja 
kaikkien vallanpitäjien puolesta, 
jotta saisimme viettää tyyntä ja 
rauhallista elämää, kaikin tavoin 
hurskaasti ja arvokkaasti.”  
(1 Tim. 2:1-2) 
 
3. Jumala, johda kristityt 
auttamaan naisia ja tyttöjä, jotta 
he ymmärtäisivät arvonsa, saisivat 
lisää itsekunnioitusta ja 
voimaantuisivat uudessa elämässä 
Kristuksen yhteydessä.   
 
4. Jeesus, varjele TWR:n Länsi-
Afrikan työntekijöitä ja laitteita, 
jotta bambaran-, englannin- ja 
ranskankieliset TN-ohjelmat 
voivat edelleen tuoda 
epätoivoisille toivoa Sinussa. 
 
5. Isä, siunaa Keski-Afrikan 
tasavallan TN-työn kansallista 
koordinaattoria ja muita, jotka 
jakavat ruokaa ja muita 
välttämättömyyksiä ja levittävät 
viestiä Sinun rakkaudestasi 
sairaaloissa ja äitiyskeskuksissa. 
Herätä hyväksikäytetyissä naisissa 
halu mennä testeihin, jotta he 
voivat saada asianmukaisen 
lääkehoidon tauteihin ja 
infektioihin.   
 
6. Herra, johdata Keski-Afrikan 
tasavallan naiset liittymään TN-
rukousryhmiin, joissa käytetään 
rukouskalenterin sangonkielistä 
käännöstä ja rukoillaan viidellä 
muulla paikallisella kielellä, jotka 
ovat banda, kaba, ngbaka, 

nzakara ja yakoma. Rukousryhmiä 
on 39 ja niissä on 1 300 naista. 
 
7. Isä, siunaa vapaaehtoisten työ, 
kun he kääntävät TN-radio-
ohjelmien käsikirjoituksia sangon 
kielelle. Synnytä mahdollisuus 
lähettää ohjelmia Keski-Afrikan 
tasavallan paikallisilla 
radioasemilla. 
 
8. Herra, siunaa 30 rukousryhmän 
johtajia ja rukouskalenterin 
mukaan rukoilevia naisia 
Liberiassa. Rukouspyynnöt 
radioidaan kahdelta 
radioasemalta. Tue seurakunnissa 
vierailevia, jotka rohkaisevat 
naisia jumalasuhteessa ja 
kutsuvat heitä perustamaan 
rukousryhmän.  
 
9. Jumala, muuta naisvankien 
sydämet, mielet ja tunteet 
Kamerunissa, Keski-Afrikan 
tasavallassa, Liberiassa, 
Nigeriassa ja Malissa ja auta 
heitä elämään vaikeassa 
ympäristössään Sinulle. 
”Muistakaa vankeja, niin kuin 
olisitte itse kahleissa heidän 
kanssaan, muistakaa kidutettuja, 
tunteehan teidänkin ruumiinne 
kivun.” (Hepr. 13:3) 
 
10. Isä, muista hiv-infektion, 
sukupuoleen liittyvän väkivallan, 
köyhyyden sekä koulutuksen ja 
terveyspalveluiden vähäisyyden 
vuoksi haavoittuvassa asemassa 
olevia naisia. 
 
11. Herra, saata johtajat 
helpottamaan kätilöpulaa 
yhteisöissään, jotta raskauteen 
liittyviä komplikaatioita, 
avanteita ja kuolemia voidaan 
estää. 
 
12. Kristus, kosketa Länsi-Afrikan 
englanninkielisten TN-lähetysten 
kuuntelijoita Ghanassa, 
Liberiassa, Nigeriassa ja Sierra 
Leonessa, jotta he seuraisivat 
Sinua päivittäin ja opettaisivat 
lapsilleen Sanaasi. 
 
13. Jumala, johdata vammaiset 
naiset löytämään toivo, 
kunnioitus, henkilökohtainen 

turvallisuus, hyväksyntä ja 
rakkaus yhteisöissä, jotka uskovat 
vammaisten olevan Jumalan 
kiroamia. 
 
14. Isä, luo TN-työlle yhteys Länsi- 
ja Keski-Afrikan espanjaa puhuviin 
naisiin. Johda heitä yhteiseen 
rukoukseen espanjankielisen 
rukouskalenterin avulla. 
 
15. Jeesus, opeta äideille, että 
heidän tyttärensä vahingoittuvat 
henkisesti ja fyysisesti, jos he 
jatkavat Länsi- ja Keski-Afrikassa 
yleistä sukuelinten silpomisen 
kulttuurista käytäntöä. 

 
16. Jotkut kristilliset ryhmät 
auttavat äitejä hankkimaan tuloja 
esimerkiksi maanviljelyllä tai 
valmistamalla saippuaa. Isä, 
johdata näitä ryhmiä tukemaan 
koulupukujen ja kirjojen 
hankkimista, jotta lapset pääsevät 
kouluun. 
YLÖJÄRVI/Kuru: Kirkon seutu, 
Kirkkotie 1, klo 10-15 
Lähetystapahtuma, Kaija Luoma 
(TN-lähettiläs) 
LAITILA: Kirkkokoti, Kirkkotie 3, 
klo 11-17 Lähetyskahvio, Toivoa 
naisille -työ tutuksi, Katja 

Pihlajamäki (TN-lähettiläs) 

17. Jumala, johda isät, 
aviomiehet, veljet, sedät, enot ja 
muut miehet hellimään naisia ja 
tyttöjä perheissään sekä 
suojelemaan heitä ja vaatimaan, 
että muutkin kunnioittavat heitä 
Sinun arvokkaina tyttärinäsi. 
 
18. Jeesus, muista 
Norsunluurannikon naisia, jotka 
tuottavat ranskankielistä TN-
ohjelmaa kuultavaksi Beninissä, 
Burkina Fasossa, Malissa,  
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Nigerissä, Norsunluurannikolla ja 
Togossa. Auta keskipitkien 
aaltojen lisenssin saamisessa, 
jotta monet tavoittamattomat 
ihmisryhmät Guineassa, 
Kamerunissa, Mauritaniassa, 
Nigeriassa, Senegalissa ja Tšadissa 
voivat vastaanottaa ohjelmat 
omalla kielellään. 
 
19. Jumala, siunaa 
Norsunluurannikolla 2 200 naista 
35 rukousryhmässä, joissa heitä 
rohkaistaan rukoilemaan, 
kuuntelemaan, oppimaan, 
kasvamaan ja auttamaan muita 
tuntemaan Sinut. Ylistys Herralle, 
että ranskankieliset 
rukouskalenterin rukoukset 
voidaan nyt kuulla muistikorttien 
avulla ja Facebookissa. Tämä 
auttaa lukutaidottomia. 

 
20. Herra, kiitos että rokotteita, 
antibiootteja, hivenainelisiä ja 
hyönteismyrkyllä käsiteltyjä 
vuoteiden suojaverkkoja on 
saatavilla, rintaruokintakäytännöt 
ovat kohentuneet sekä turvalliset 
hygieniakäytännöt ovat 
yleistyneet. Näin voidaan ehkäistä 
lapsia ja naisia tappavia 
sairauksia. 

 
21. Jumala, anna viisaus ja 
vahva usko perheille lasten 
kasvattamiseen. Johdata 
ymmärrykseen, että Sinun 
lakisi auttaa heitä elämään 
terveellistä, tuottavaa elämää, 
joka kunnioittaa Sinua ja johtaa 
parempaan tulevaisuuteen. 
”Hyvin käy sen, joka minua 
kuulee, päivästä päivään valvoo 
ovellani, valppaana odottaa sen 
kynnyksellä.” (San. 8:34) 
 
22. Isä, varjele naisia ja lapsia 
alueilla, joilla malaria, lavantauti, 
keltakuume ja aivokalvontulehdus 
tuottavat huolta, mutta 
mahdollisuus sairaanhoitoon on 
puutteellinen. 
 
23. Pyhä Henki, täytä kristityt, 
jotka joutuvat elämään 
yhteisössä, jossa hengellinen 
pimeys on läsnä. Yhteisöissä 
vaikuttavat muut maailman 
pääuskonnot ja hyväksytään 
kulttuuriset käytännöt kuten 
loitsut, lapsiorjuus ja 
rituaalilapsiuhrit. 
 
24. Herra, salli TN-työn jatkaa 
rukouskalentereiden kääntämistä 
ja jakelua Ghanassa sekä aloittaa 
twinkielisen TN-ohjelman 
tuotanto ja lähettäminen. 
SYSMÄ: Leirikeskus Olavinranta, 
Kymärinrannantie 97, klo 10 
Messu, saarna Seija Uimonen 
(seniori). Klo 12 Juhannuksen 
jälkiseurat, Uimonen 
 
25. Isä, ole läsnä tuhansien 
nigerialaisnaisten elämässä heidän 
yrittäessään asettua maihin, joista 
he voivat löytää työtä perheen 
elättämiseksi. Naiset voivat 
päätyä kidnapatuiksi ja 
hyväksikäytetyiksi Libyassa 
ihmiskaupan uhreina. 
 
26. Jeesus, johdata seurakunnan 
johtajat opettamaan miehille 
naisten ja tyttöjen 
kunnioittamista ja suojelemista. 
Rohkaise naisia ja tyttöjä 

kunnioittamaan itseään ja 
vaatimaan, että miehet 
kohtelevat heitä kunnioittaen, 
menevät heidän kanssaan 
naimisiin ja hankkivat perheelle 
elantoa.   
 
27. Isä, johdata Kongon 
demokraattisessa tasavallassa 
pientä joukkoa uskollisia naisia, 
jotka useiden heidän yhteisöjään 
kohdanneiden konfliktien tuoman 
hävityksen keskelläkin rukoilevat 
kanssamme. Lähetä rauha, jotta 
miljoonat pakolaiset voivat palata 
Kongoon jälleenrakentamaan 
elämäänsä. 
http://www.unhcr.org/en-us/dr-
congo-emergency.html 

 
28. Herra, armahda Malissa eläviä 
naisia, joiden elämän 
äärimmäinen köyhyys ja 
lukutaidottomuus tekevät hyvin 
vaikeaksi. Ylistys Sinulle 22 
radioasemasta, joista lähetetään 
Malissa bambarankielistä TN-
ohjelmaa.   
 
29. Jumala, kosketa sydämensä 
särkeneitä, pelokkaita, yksinäisiä 
ja epätoivoisia. Kutsu 
äärettömällä rakkaudellasi naisia 
kaikista olosuhteista luoksesi iloon 
ja rauhaan. ”Herran nimi on 
vahva torni, hurskas rientää 
sinne ja saa turvan.” (San. 
18:10) 
 
30. Moni voi kuulla Jumalan 
rakkaudesta heitä kohtaan ja 
pelastuksen lahjasta vain radion 
välityksellä. Radioaallot kulkevat 
heidän koteihinsa ja suljettujen 
ovienkin taakse. Jumala, muista 
naisia, joita hallitsevat 
ilosanomalle vihamieliset 
kulttuuriset ja fanaattiset 
uskonnolliset uskomukset.

http://www.unhcr.org/en-us/dr-congo-emergency.html
http://www.unhcr.org/en-us/dr-congo-emergency.html


 

 

Kuuntelijapalautteita 

 
KAMBODZA: 
Olen kristitty, mutta mieheni ei ole. Monien vaikeuksien vuoksi 
ajauduin etäälle Jumalasta. Mieheni joi ja oli väkivaltainen. 
Yksi tytöistämme hukkui. Sitten mieheni lakkasi antamasta 
minulle rahaa ruoan ostamiseen, koska olin kristitty. Olimme 
muuttaneet lähelle kirkkoa ja seurakunnan pastori rohkaisi 
minua luottamaan Jumalaan. Sain työn kyläpäällikkönä ja siitä 
maksetaankin vähän. Toivoa naisille -ohjelmista olen saanut 
paljon rohkaisua. Ohjelmat auttavat meitä kärsiviä naisia 
jaksamaan ja toivomaan. Kiitän teitä sydämestäni. 
 
TURKKI: 
Olen kuunnellut ohjelmianne jo jonkin aikaa. Kun puhutte 
Jumalasta, hän kuulostaa ihanalta ja luotettavalta. Sanoitte, että hän ei koskaan hylkää eikä jätä meitä. 
Tämä Jumala on kovin erilainen kuin se Jumala, josta olen kuullut lapsuudestani saakka. Häntä pitää pelätä 
eikä hänen kanssaan voi puhua. Puheestanne ymmärrän, että teidän Jumalanne on enemmänkin ystävä. 
Minun on hyvin vaikea löytää Raamattua tai lukea sitä. Perheeni tappaisi minut, jos he tietäisivät, että 
kuuntelen ohjelmianne. Aion silti kuunnella aina kun siihen on mahdollisuus.  
 
INTIA; GUJARATI: 
Kaksi lastamme ovat jo nuoria aikuisia. Harrastimme epäjumalanpalvontaa ja olimme kaukana elävästä 
Jumalasta. Vaikeuksien tullessa kävimme poppamiesten ja taikojen tekijöiden luona. Elämä oli kurjaa ja siitä 
puuttui rauha kokonaan. Sitten sairastuimme. En pystynyt kävelemään, pojalla oli kova kuume, ja mieskin oli 
sairas. Kävimme sairaalassa ja poppamiesten luona, mutta apua ei tullut. Soitimme kylän pastorille ja 
pyysimme rukousta. Hän tuli käymään ja toi seurakunnan vanhimpia mukanaan. He rukoilivat, me paranimme 
ja aloimme uskoa Jeesukseen.   
Heiltä kuulimme Toivoa naisille -ohjelmista. Kuuntelin säännöllisesti. Sitten me kaikki menimme kasteelle. 
Ohjelmasta saa paljon apua perhe-elämään.   
Perustin ohjelman rohkaisemana kyläämme naisten Hanna-rukousryhmän. Yhteinen rukous tuo meille 
siunausta. Saamme myös rukoilla maailman naisten puolesta. Anoppini ei ole vielä kristitty. Rukoilisitteko 
hänen puolestaan. 
 

Kuvat: Pixabay 

 

 

 

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 35103 Kätketyt aarteet -hanke 
 
Kuukausilahjoitus on varma ja vaivaton!  
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 5341, 
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 
hannat@sansa.fi ja etunimi.sukunimi@sansa.fi 
vaihde 019 457 7700 avoinna arkisin klo 10—15  
 
Seuraa meitä: sansa.fi ja twrwomenofhope.org,  
facebook.com/Sanansaattajat ja 

twitter.com/Sanansaattajat 


