
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI TAMMIKUU 2020   

RUKOILEMME KOULUTUKSEN PUOLESTA 
 
YK:n Ihmisoikeuksien julistuksessa mainitaan oikeus koulutukseen. Unescon mkaan maapallon väestön yli 15-
vuotiaista 800 miljoonaa eli 16 prosenttia on lukutaidottomia. Heistä 98 prosenttia elää kehitysmaissa. Maailman 
lukutaidottomista aikuisista naisia on 64 prosenttia. 
 
Tyttöjen koulutuksella on moninkertainen vaikutus perheiden ja yhteisöjen tulevaisuuteen. Koulutetut tytöt 
menevät mitä todennäköisimmin naimisiin myöhemmin kuin kouluttamattomat. Tyttöjen koulutuksella voitaisiin 
välttää jopa 64 prosenttia lapsiavioliitoista. 
 
Äitien koulutus on yksi tehokkaimpia keinoja parantaa lasten terveyttä ja vähentää lapsikuolleisuutta. 
Koulutetut naiset saavat kouluttamattomia vähemmän lapsia ja lapset saavat parempaa ravintoa ja hoitoa. 
Maailmanlaajuinen köyhyys voisi vähentyä 12 prosenttia, mikäli kaikki alhaisen tulotason maiden lapset olisivat 
lukutaitoisia. Äitien koulutus vähentäisi kehitysmaiden nälänhätää 26 prosenttia, se tarkoittaa 12 miljoonaa 
lasta. 
 
Toivoa naisille -radio-ohjelmat auttavat täyttämään tyhjiötä, joka syntyy kun tyttö ei pääse kouluun. Etelä-
Aasiassa asuva Toivoa naisille -ohjelmien kuuntelija kertoo, että lukutaidottomuus on yleistä hänen 
yhteisössään. Lapsiavioliittojen määrä kasvaa, koska vähän koulutetut kyläläiset eivät tiedosta lapsiavioliitoista 
johtuvia ongelmia. Tytön koulunkäynti keskeytyy ja siitä seuraa köyhyyttä. Tämä lisää perheväkivallan, 
hyväksikäytön, terveysongelmien ja varhaisen kuoleman riskiä. 
 
Kuuntelija kertoo: ”Toivoa naisille -ohjelmista opin terveydestä ja saan hengellistä tietoa. Voin soveltaa 
kuulemaani ja kehittää itseäni, perhettäni ja yhteisöäni. Olemme myös kuulleet todellisesta ilosanomasta.” 
Hän kertoo, että kyläläiset etsivät ja rukoilivat monien vuosien ajan keinoa oppia uusia asioita. ”Jumalan armon 
kautta unelma on nyt toteutunut.” 
 
 

 
 
 

Eevan nurkka 
Paraguayssa, Etelä-Amerikassa, Toivoa naisille -tiimi 
vierailee viikoittain pääkaupungin Asunciónin naisvankilassa.  
Jo vuosia jatkunut työ on saanut nimekseen Hyvän Paimenen 
seuraajat. Raamattuopetuksen lisäksi ohjelmassa on 
taideprojekteja sekä ammattitaitojen opettamista. Naiset 
voivat osallistua kampaajakursseille tai opetella 
ompelemista ja siten heillä on mahdollisuus löytää työtä 
vapautumisensa jälkeen. Jotkut naisista ovat tulleet 
kristityiksi tämän työmuodon kautta ja heidän elämänsä on 
muuttunut. 
 
Yksi naisista sai luvan poistua vankilasta muutamaksi 
tunniksi, kun hän tuli kertomaan oman tarinansa TWR:n 
(medialähetysjärjestö Trans World Radio) Latinalaisen 
Amerikan konferenssiin. 
 
”Tein rikoksen ja minut tuomittiin 22 vuodeksi vankilaan. 13 
vuotta sitten halusin lopettaa elämäni. Olin yksinäinen ja 
kaduin tekojani.  Vankitoverini halveksivat minua tekemäni 
rikoksen vuoksi. Minusta tuntui, että olin menettänyt kaiken. 

Yhtenä maanantaiaamuna minut kutsuttiin vankilan Toivoa 
naisille -ryhmään. Menin mukaan.  Teimme käsitöitä. Minulla 
on vieläkin tallella ensimmäinen tekemäni käsityö. Kuulin 
evankeliumin ja aloin lukea Raamattua. Unohdin 
itsetuohoiset ajatukseni.” 
 
”Jeesus kysyi kerran Pietarilta: ”Rakastatko minua?” Kun 
Pietari vastasi myöntävästi, Jeesus antoi hänelle tehtävän: 
”Pidä huolta lampaistani.” Samalla tavalla Toivoa naisille -
tiimi on toiminut täällä vankilassa.  Tiimiläiset eivät ole 
unohtaneet meitä vaan välittävät meistä.  Olen muuttunut. 
Kärsin edelleen rangaistustani, mutta sain tulla tänään 
luoksenne. Vankilassamme on satoja kaltaisiani naisia, jotka 
tulevat joka maanantaiaamu Toivoa naisille -ryhmään. 
Kaikkein tärkeintä on, että ryhmässä rukoillaan 
puolestamme ja meille kerrotaan toivosta ja elämästä 
Jeesuksen yhteydessä.” 
 
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



 

Rukoilemme koulutuksen puolesta
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1. Isä, johdata lapsemme olemaan 
koulussa Jeesuksen valoina ja 
vetämään sanojensa ja tekojensa 
kautta luokkakavereita Kristuksen 
luo.  
”Te olette maailman valo. Ei 
kaupunki voi pysyä kätkössä, 
jos se on ylhäällä vuorella.” 

(Matt. 5:14) 

2. Herra, tiedämme, että monet 
tytöt Suomessa ovat väsyneitä ja 
sairastumassa fyysisesti 
opiskelupaineiden vuoksi. Auta 
jokaista nuorta naista löytämään 
arvonsa sinussa eikä omissa 
saavutuksissa. 

3. Herra, avaa opiskelijoiden 
silmät huomaamaan 
epäraamatulliset ideologiat. 
Johdata heitä kuuntelemaan 
Pyhän Hengen kehotuksia, 
erottamaan valhe totuudesta ja 
keskustelemaan näistä asioista 
vanhempiensa kanssa. (Joh. 

14:26) 

4. Isä, rukoilemme Etelä-Koreassa 
opiskelevien pohjoiskorealaisten 
pakolaisten puolesta, että he 
löytäisivät mentoreita ja 
opastajia, jotka kuuntelevat 
heidän tarpeitaan ja auttavat 
sopeutumaan vieraaseen 

koulutusjärjestelmään. 

5. Herra, opeta lapsiamme 
kunnioittamaan opettajiaan ja 
säilyttämään arvostus 
ristiriitatilanteissakin.  
”Taipukaa Herran vuoksi kaiken 
maallisen järjestyksen 

alaisuuteen” (1 Piet. 2:13). 

6. Jumala, varjele Saksan 
kristittyjä oppilaita joutumasta 
halveksituiksi. Rohkaise heitä 
todistamaan ja puolustamaan 

uskoaan Sinuun ja luomistyöhösi. 

7. Isä, johdata Turkin nuorille 
pääsy nykyistä laajenpaan 
koulutukseen. Maaseudulla 
opiskellaan keskimäärin vain viisi 
tai kuusi vuotta. Varhaisen 
avioitumisen myötä tytöt käyvät 
koulua poikia vähemmän. 

8. Isä, kosketa sydämiä perheissä, 
kulttuureissa ja päätöksenteossa, 
jotta tyttöjä pidettäisiin hyvän 
koulutuksen arvoisina, sillä loit 

heidät kuviksesi. (1 Moos. 1:27) 

9. Isä, muista Kiinassa Raamattua 
opiskelevia ja hengellisessä 
valmennuksessa olevia naisia. 
Syvennä heidän suhdettaan sinuun 
ja kasvata uskoa siihen, että sinä 

täytät heidän tarpeensa. 

10. Jeesus, saata kristityt 
opiskelijat ja opettajat löytämään 
toisensa, jotta he voivat rukoilla 
yhdessä ja rohkaista toisiaan 
pysymään lujina uskossa ja 

todistamisessa. 

11. Isä, johdata eteläkorealaiset 
vanhemmat toimimaan sinun 
totuutesi ja rakkautesi malleina 
yliopistossa opiskeleville kiireisille 
lapsilleen ja viettämään 
säännöllisesti laadukasta aikaa 

heidän kanssaan. 

12. Rakas Herra, varjele Japanin 
naisopiskelijoita seksuaaliselta 
ahdistelulta. Saata oikeutesi 

vallitsemaan jokaisessa koulussa. 

13. Herra, täytä Saksassa 
koulujensa ja opettajiensa 
puolesta rukoilemaan kokoontuvat 
opiskelijat ja vanhemmat 
viisaudellasi, 
tarkkanäköisyydelläsi ja ilollasi. 

Johdata lisää ihmisiä mukaan. 

14. Jumala, jaa poliitikoille ja 
kouluviranomaisille viisautta 
Ruotsissa, jossa etsitään 
helpotusta opettajien 
lisääntyvään työtaakkaan. 
Kymmenen vuoden kuluessa on 
odotettavissa 80 000 opettajan 

vajaus. 

15. Isä, johdata Venezuelan 
rannikon lähellä sijaitsevan 
Hollannille kuuluvan Bonairen 
kasvattajat viipymään pidempään 
opetusviroissaan, jotta opettaja-
opiskelijasuhde ehtii kehittyä, 

kukoistaa ja edistää opiskelua. 

16. Rakas Herra, vahvista ja 
rohkaise kristittyjä nuoria 
Tanskassa pysymään lujina 
Jeesuksen todistajina. Synnytä 

kouluissa hengellistä herätystä, 
pelasta elämän tarkoitusta 

etsivät. 

17. Jumala, pyydämme Intian 
naisille lisää mahdollisuuksia 
tavoitella korkeakoulutusta sekä 
varmistaa hyvä työpaikka. Pidä 
heidän katseensa sinussa, kun 

täytät heidän tarpeensa. 

 
18. Isä, lastemme saama 
“koulutus” on usein vääristynyttä 
ja haitallista. Johdata tytöt 
Ranskassa huomaamaan arvonsa 
sinussa ja elämään 
merkityksellistä elämää sinulle. 

19. Herra, johdata vietnamilaiset 
papit ja johtajat opettamaan 
vaimoilleen luku- ja 
kirjoitustaitoa. Laajenna näiden 
naisten ymmärrystä, opeta 
ymmärtämään oma arvo ja 

tehtävä Jumalan tyttärinä. 

20. Jumala, teethän työtä Afrikan 
hallintoviranomaisten sydämissä, 
jotta koulutus olisi etusijalla ja 
kouluihin saataisiin osaavat 
opettajat ja tarpeelliset 

voimavarat. 

21. Isä, ohjaa Kanadan koulujen 
kristilliset ryhmät välittämään 
koulukavereille rakkaudellisesti 
ilosanomaa. 

22. Isä, varusta Toivoa naisille -
työn kansainvälinen johtaja Peggy 
Banks viisaudella ja osoita selvä 
suunta, kun hän valmistaa tänä 
vuonna aineistoja ja 
johtajuuskoulutusvideoita 
edistääkseen Toivoa naisille -

työtä. 
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23. Rakas Herra, tee loppu 
sukupuoleen perustuvalle 
väkivallalle ja varhaisille 
avioliitoille, joiden takia monet 
tytöt tulevat raskaaksi liian 
nuorina. Heidän pitää usein 
luopua koulunkäynnistä, mikä 

lisää köyhyyttä. 

24. Isä, tänään Unescon 
kansainvälisenä koulutuksen 
päivänä pyydämme tytöille 
kautta maailman kunnollista 
koulutusta ja heidän 
tarvitsemaansa tukea koulun 

käymiseksi loppuun. 

25. Herra, johda Brasilian 
hallitus lisäämään voimavaroja 
koulutusjärjestelmään, 
maksamaan opettajille kunnon 
palkkaa ja luomaan jokaiseen 

kouluun turvallinen ympäristö. 

26. Isä, anna Bonairen nuorille, 
naimisissa oleville naisille ja 
äideille lujuutta, 
määrätietoisuutta ja viisautta, 
kun he palaavat kouluun 

käydäkseen sen loppuun. 

27. Jumala, muista Tansanian 
opetussuunnitelmasta vastaavia 
johtajia. Johda heitä. Anna heille 
viisautta tuottaa kansalleen paras 
koulutus. 

 
28. Isä, laajenna Paraguayissa 
puhuttavan guaraninkielisen 
Toivoa naisille- ja Kuña Paraguai -
ohjelman kuuluvuusaluetta, jotta 
pelastuksen sanoma saavuttaisi 
nämä Etelä-Amerikan ihmiset. 
JÄRVENPÄÄ: Kirkonkulman sali, 
Kirkkotie 6, klo 14 
Medialähetyspiiri, Toivoa naisille 

-juhlavuosi, Kati Lücke (VAT, 

Sansan hallituksen jäsen). 

29. Herra, johdata kaikille 
opiskelijoille, myös lapsiäideille, 
pakolaisille, vähemmistöille ja 
vammaisille turvallinen ja 

korkeatasoinen koulutus. 

30. Jumala, anna Toivoa naisille -
työn kääntäjille ja 
tuotantotiimeille näkemystä ja 
luovuutta, kun he kirkastavat 
totuuttasi lukutaidottomille 
naisille. Auta heitä viestimään 
tehokkaasti kuulijoidensa 
kulttuurin ja sydämen kielellä. 
OULAINEN: Kirkko, sivurakennus, 
Oulaistenkatu 57, klo 18 Toivoa 
naisille -piiri, Arja Savuoja. 
LAIHIA: seurakuntatalo, Kirkkotie 
3, klo 18.00 Toivoa naisille-ilta, 

Satu Hauta-aho. 

31. Jumala, lähetä Haitiin rauha, 
jotta lapset ja opiskelijat voisivat 

palata kouluihin ja yliopistoihin. 

https://www.ifapray.org/blog/ar
e-you-preparing-your-kids-
spiritually-for-the-school-year/ 

https://www.ifapray.org/blog/are-you-preparing-your-kids-spiritually-for-the-school-year/
https://www.ifapray.org/blog/are-you-preparing-your-kids-spiritually-for-the-school-year/
https://www.ifapray.org/blog/are-you-preparing-your-kids-spiritually-for-the-school-year/


 

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 

 
“Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa.” Snl 16:9 
 
Rakkaat ystävät, 
 
Hyvää uutta vuotta! Tämä on minulle mieluista aikaa. On uusien näkyjen, tavoitteiden ja suunnitelmien aika. 
Minusta on hienoa valmistella tulevaa rukoillen yksin ja yhdessä työryhmämme kanssa. 
     Aloitamme seuraavan vuoden valmistelut jo kesä- tai heinäkuussa vetäytymällä rukoilemaan, ylistämään 
ja ideoimaan. Vähitellen asetamme tavoitteita. Jätämme suunnitelmamme Herralle ja pyydämme hänen 
johdatustaan. Rukoilemme, että voisimme kulkea hänen askelissaan, kun alamme toteuttaa laatimaamme 
suunnitelmaa tuoda toivoa naisille kaikkialle maailmaan ja kaikille sukupolville. 
     Pyydän Herralta kullekin vuodelle yhtä sanaa, joka kiteyttäisi tavoitteemme ja olisi tulevan vuoden 
johtoajatuksemme. Kun luin Raamattua ja rukoilin, vuoden 2020 sanaksi tuli ”lepää” ja Raamatusta jakeet 
Matteuksen evankeliumista. 
     ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun 
ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää 
levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. ”Matt. 11:28-30. 
     Mitä lepo merkitsee sinulle? Onko se istumista hiljaa metsässä järven rannalla? Onko se torkahtamista 
päiväunille tai palautumista fyysisen suorituksen jälkeen? 
     Tänä vuonna etsimme eri näkökulmia lepoon, kun paneudumme Matteuksen evankeliumin jakeisiin. Mitä 
on Jeesuksen antama lepo, millaista on ottaa hänen ikeensä harteilleen? Mitä hän tarkoittaa kevyellä 
kuormalla? Mitä hän haluaa sanoa meille, kun lepäämme hänessä? 
     Syvennytään näihin Raamatun jakeisiin, jotta voisimme todella ymmärtää mitä Jeesus tarkoittaa levolla, 
johon hän meitä kutsuu. Meillä on edessämme hieno Toivoa naisille -vuosi 2020. Tule mukaan kun kasvamme 

ymmärtämään, mitä Jeesus tarkoittaa kutsuessaan meitä lepäämään. 

 
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 


