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Haavoittuvimmassa asemassa ovat
yksinhuoltajiksi jääneet naiset
Afrikan manner on täynnä kulttuurien, kielten
ja uskontojen moninaisuutta. Mantereella on
54 valtiota, mutta nyt keskitymme Itä- ja
Etelä-Afrikkaan.
Afrikassa arvioidaan olevan yli 3 000 heimoa.
Mantereen rikas kulttuuri koostuu perinteistä,
kuvataiteesta, musiikista, kirjallisuudesta ja ruuasta. Maatalous on Itä-Afrikan tärkein elinkeino.
Naiset tekevät pitkiä päiviä pellolla ja myyvät
sadon elättääkseen perheensä. Rankkasateet
tai heinäsirkat voivat tuhota sadon ja ihmisten
toimeentulon. Etiopia ja Uganda ovat alueen
suurimpia kahvinviejiä ja Kenia johtava teenviejä. Afrikan eteläisissä maissa kaivetaan jalometalleja ja mineraaleja kuten kultaa ja timantteja
Etelä-Afrikassa ja platinaa Zimbabwessa. Angola
on suurin raakaöljyn myyjä.
Suurin osa väestöstä asuu maaseudulla, mutta
Tanzanian 11. vuosipäivä.
kaupunkiseudut kasvavat. Ihmiset muuttavat
kaupunkialueille, jos heillä on siihen varaa.
Työttömyys, teiniraskaudet ja köyhyys ovat monien alueiden haasteita. Nälkä on kasvava ongelma. Pandemia on
voinut viedä perheen elinkeinon ja toimeentulon kokonaan. Haavoittuvimmassa asemassa ovat yksinhuoltajiksi
jääneet naiset.
Toivoa naisille (TN)-työ tuo kärsiville naisille toivoa kaikkialle maailmaan ja kaikille sukupolville. TN-ohjelmat
muuttavat naisten elämää. TN-työ jakaa ihmiskaupan vastaista työtä tekeville järjestöille mediasoittimia, joille
on talletettu Kätketyt aarteet -kuunnelmasarja. Naiset ovat jättäneet prostituution kuunneltuaan sarjan. Fistelistä
kärsivät naiset ovat saaneet apua Parantava ääni -kuunnelmien avulla. Fistel on yleensä pitkittyneestä synnytyksestä aiheutuva vaurio, josta seuraa kyvyttömyys pidättää virtsaa ja ulostetta. Nainen joutuu yhteisön ulkopuolelle ja
eroon rakkaistaan. Vaurio voidaan korjata leikkauksella.
Monet naiset ja miehet saavat rohkaisua TN-ohjelmien kautta, joita voi kuunnella internetissä ja sosiaalisen
median alustoilla. Lukutaidottomat naiset voivat kuunnella äänitettyä rukouskalenteria. Hyväksikäytetyt, nöyryytetyt, raiskatut ja väkivallan uhriksi joutuneet naiset saavat apua, jotta he voivat vahvistua. Rukoile kanssamme kun
haluamme tavoittaa naisia, jotta he voivat löytää Jeesuksen tarjoaman toivon.
Philile Bhengu, TWR / Toivoa naisille Itä- ja Etelä-Afrikan koordinaattori
Lisätietoa Fistelistä: https://www.astellas.com/fi/sustainability/fistula-story

TOUKOKUU 2022

Rukoilemme Etelä-Afrikan puolesta
1. Monet naiset ja lapset ovat jääneet kodittomiksi Mosambikin pyörremyrskyjen vuoksi. Jumala, lähetä
heille kaikki tarvittava. (Ps. 46:2)

2. Isä, johdata Zimbabwen parlamenttiin, armeijaan sekä poliisi-,
sotilaspoliisi- ja oikeuslaitoksiin
sinun tahtoasi kysyviä johtajia.
(Ps. 119:1-2)

3. Isä, sinä loit naisen ja miehen
välille avioliiton. Auta Madagaskarin kansaa ymmärtämään tämä ja
kääntymään puoleesi saadakseen
avioliittoihinsa ykseyttä.
(1. Moos. 2:24)

4. Herra, anna Malawissa sinuun turvautuville Toivoa naisille (TN)-ryhmien jäsenille viisautta ja mahdollisuuksia käynnistää liiketoimintaa
perheiden ja seurakuntien tukemiseksi ja maan talouden kehittymiseksi. (Ps. 20:2-3)
5. Jumala, lähetä lähetystyöntekijöitä Lesothoon julistamaan ilosanomaa ja opettamaan seuraajiasi
Sanallasi. Anna herätyksen levitä,
kun ihmiset pysyvät lujasti kiinni
sinussa ja elämää muuttavassa
totuudessasi. (Ps. 96:3)
6. Herra, luo Swazimaahan poliittista
vakautta. Johdata ihmiset elämään
sinun rauhassasi sekä johtajat
turvautumaan sinuun ja pyytämään
ohjaustasi. (3. Moos. 26:6)
7. Isä, pelasta ja paranna fyysistä
väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, riistoa ja syrjintää kokevat. Anna
ilosanomasi muuttaa yksi elämä
kerrallaan. (Ps. 12:6-8)
8. Herra, johdata työtä ja toivoa
Etelä-Afrikan perheille, jotka ovat
ajautuneet köyhyyteen liiketoiminnan loputtua koronapandemian
aikana. (Ps. 113:7)
9. Herra, tee työtäsi zimbabwelaisten sydämissä, jotta kansa eheytyisi
ja maahan saataisiin sovinto, rauha
ja oikeudenmukaisuus. (Ps. 127:1)
10. Isä, johdata Malawin miehille
turvallinen paikka puhua ongelmistaan. Murra vitsaus, jotta miehet
eivät tekisi itsemurhia ja jättäisi
lapsiaan epätoivoon. (Ps. 23:4)
11. Jumala, varjele armollasi ja
rauhallasi opiskelijat, joilla on ollut
pandemian vuoksi vaikeuksia opinnoissa ja taukoja koulunkäynnissä.
(Fil. 4:7)
12. Herra, varjele afrikkalaisia naisia
piittaamattomilta miehiltä, jotka
aiheuttavat hiv-tartunnan. Paranna
henkinen ja fyysinen terveys. (2.
Moos. 15:26)
13. Isä, havahduta Swazimaan seurakunnat, jotta maa alkaisi kukoistaa.
Johdata uskovat asettamaan sinut
tärkeimmälle sijalle elämässään ja
edistämään ennen kaikkea Jumalan
valtakuntaa. (Matt. 5:16)

14. Moni afrikkalainen on vihainen
menneisyyden vaikeuksien takia.
Herra, paranna heidän sydämensä
totuudellasi ja anna heille rauha. (Ps.
30:11-12)
15. Naisia ei useinkaan kunnioiteta
Lesothossa. Herra, auta kansaa
huomaamaan naisten arvo, pitämään heistä huolta ja antamaan
heille tasa-arvoiset mahdollisuudet
elämässä. (Gal. 3:28)
16. Herra, tee Afrikassa loppu lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta.
Pelasta ja paranna tämän julmuuden
loukkuun joutuneet lapset. Saata
hyväksikäyttäjät vastuuseen ja tuomiolle teoistaan. (Matt. 18:2-6)
17. Herra, varjele Etelä-Afrikan
TN-työn vapaaehtoisia ja heidän
perheitään. Anna riittävä toimeentulo. Kiitos vapaaehtoisten hyvästä
työstä rukouskalenterien kääntämisessä. (Ps. 121:8)
18. Hintojen nousu ja puute hyödykkeistä ovat Malawissa erityisen
raskaita leskille ja orvoille. Herra,
ohjaa Malawin johtajia tuomaan
vakautta taloudelliseen kriisiin. (Fil.
4:19)
19. Isä, ohjaa Zimbabwen kansan
sydämet ja mielet jälleen kohti
sinua. Muuttakoon totuutesi, rauhasi
ja oikeudenmukaisuutesi tätä kansaa ja yhteiskuntaa. (Ps. 20:8)
20. Jumala, murra afrikkalaisten
miesten alkoholi- ja muiden riippuvuuksien kahleet. Anna heidän
löytää täydellinen vapaus sinussa ja
seurata sinua Herrana. (Ps. 107:1920)
21. Isä, saata Swazimaan talous kuntoon, anna valtaa käyttäville päätöksentekijöille viisautta. Johdata
kaikille työpaikka ja toimeentulo.
(Sananl. 3:5-6)
22. Jumala, anna Afrikan seurakunnille voimaa perustaa valtakuntasi
täällä maan päällä. Tulkoon sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon sinun
tahtosi. (Matt. 6:10)
23. Jeesus, muista karanteenissa
olevia iäkkäitä pandemian aikana.
Varjele heitä joutumasta unohdetuiksi, rohkaise perheitä ja ystäviä

vierailemaan heidän luonaan.
(Matt. 25:36)
24. Isä, täytä sinulle omistautuneiden uskollisten esirukoilijoiden
tarpeet Etelä-Afrikassa. (Ps. 23:1)
25. Jumala, anna rankkasateiden
vaurioittamassa Malawissa puoleesi
kääntyville suojapaikka, ole itse
heidän turvansa. (Ps. 46:2)
26. Herra, monilla Zimbabwen alueilla tarvitaan yhteiskunnan rakenteiden korjaamista. Johdata johtajat
turvautumaan sinuun, jotta maan
talous-, koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmät elpyisivät. (Jer. 33:3)
27. Herra, varjele lapsia ja nuoria,
joiden täytyy pitää huolta itsestään
ja toisistaan koulujen loma-aikoina
vanhempien ollessa töissä. (Ps.
121:7)
28. Vähäinen viestintä ja väärinkä-sitykset haittaavat TN-työtä
joissakin Afrikan maissa. Isä, johdata
ihmiset viestimään keskenään selkeästi ja totuudellisesti. (Kol. 4:6)
29. Isä, varusta ja lujita afrikkalaisia
naisia, joiden haasteina ovat aliravitsemus, lukutaidottomuus, työttömyys, lasten kuolemat, köyhyys,
väkivalta ja puute. (Fil. 4:6)
30. Herra, herätä monet perheet
Etelä-Afrikassa avaamaan loma-aikoina kotinsa orpokotien lapsille,
jotta ketään heistä ei unohdettaisi.
(Matt. 25:35)
31. Jumala, johdata Malawissa hivin
ja aidsin leimaamat naiset tulemaan
nähdyiksi sinun kuvinasi ja arvokkaina tyttärinäsi. (1. Moos. 1:27)

KESÄKUU 2022

Rukoilemme Itä-Afrikan puolesta
1. Herra, tuokoon ilosanomasi
sovinnon sinun ja ruandalaisten sekä
sotivien heimojen välille. Paranna
sydämet ja tunne-elämä. Tuo ykseys
kansanryhmien välille. (Kol.1:20)
2. Heinäsirkat ovat tuhonneet paljon
satoa Etiopiassa. Kaikkivoiva Jumala,
tuo apusi tästä johtuvaan nälänhätään ja köyhyyteen. (Ps.145:15-16)
3. Herra, rohkaise Tansanian Maran
alueen väestöä, joka on sitoutunut
toimimaan muutoksen äänenä naisten sukuelinten silpomista vastaan.
Lähetä tämä rohkaisun ääni niiden
kuuluville, jotka voivat toteuttaa
kulttuurisen muutoksen. (Joos.1:9)
4. Jumala, osoita eritrealaiselle
kirkolle uusi seurakunnan toimipaikka, jossa voidaan palvella sinua
ja vaikuttaa paikalliseen yhteisöön.
(Fil. 4:19)
5. Kaikkivaltias Jumala, auta Afrikan
maiden köyhiä naisia löytämään
verkostoja, luovuutta ja uusia mahdollisuuksia, jotta he voivat elättää
itsensä ja perheensä. (2. Kor. 9:8)
6. Herra, suojele Somalian Toivoa
naisille -työryhmän jäseniä, kun he
tavoittavat kuulijoita kasvotusten,
soittamalla ja Facebookin kautta. (Ps.
32:7)
7. Isä, muista Burundin naisia, jotka
kamppailevat elättääkseen perheensä aviomiesten hylättyä heidät.
Lähetä työmahdollisuuksia ja henkistä tukea. (Jaak. 1:17)
8. Kaikkivaltias Jumala, vahvista
Sansibarin kristittyjen uskoa. Auta
pysymään lujana ja pelottomana ilosanoman julistamisessa. (1. Piet.1:9)
9. Kaikkivaltias Jumala, sinä tiedät
Djiboutin työttömyyden, kuivuuden ja luonnonvarojen puutteen.
Vakuuta ihmisiä rakkaudestasi, kun
he luottavat kaikessa sinuun. (Ps.
23:1)
10. Herra, ylistämme sinua Kenian
rukousryhmistä, jotka ovat sinnikkäästi jatkaneet etätapaamisia koronasulkujen aikaan. (Hepr.10:24)
11. Etelä-Sudanissa on monia
seksuaalisen väkivallan uhriksi

joutuneita naisia. Jeesus, paranna
murtuneet mielet ja lähetä riittävästi
lääketieteellistä apua. (Ps.147:3)

nut perheissä ristiriitoja, jotka ovat
voineet johtaa perheväkivaltaan.
(Ps.140:13)

12. Monet ugandalaiset tytöt kärsivät
fistelistä varhaisen avioitumisen
ja raskaaksi tulemisen takia. Herra,
lähetä heille mahdollisuus hoitoon ja
rohkaise hengellisesti. (Ps.103:3)

22. Rakastava Isä, täytä lapsiaan
yksin kasvattavien ruandalaisten
leskien hengelliset ja tunne-elämän
tarpeet. (Jes. 40:29)

13. Jumala, ole pienten kristillisten
vähemmistöryhmien turvana maissa,
joissa hallitsee vahvasti toinen valtauskonto. Anna taivaallinen rauhasi
ja suojeluksesi. (Jes. 26:3)
14. Jumala, innosta seurakuntaa
auttamaan ja perustamaan turvapaikkoja monille ruandalaisille naisille,
joiden aviomiehet ovat alkoholisteja.
(Matt. 25:44-45)
15. Herra, rukoilemme selkkauksen
ratkeamista ja rauhaa Etiopiaan. Anna
johtajille viisautta ja tahtoa tehdä
sitä, mikä on oikein ja sinun silmissäsi oikeudenmukaista. (Jaak. 1:5)
16. Isä, virkistä Tansanian koordinaattoreita, kun he toimivat uupumatta
rohkaistakseen rukousryhmien
naisia. (Hepr. 10:24-25)
17. Monet ovat menettäneet tänä
vuonna rakkaitaan koronapandemian
takia. Isä, johdata masentuneet löytämään toivo, lohdutus ja rauha sinun
läsnäolossasi. (2. Kor. 1:3)
18. Isä, tuomme eteesi Etelä-Sudanin
tytöt, joita nälkää näkevät perheet
myyvät vaimoiksi ja sen seurauksena
tytöt jäävät pois koulusta. Johdata
muita ratkaisuja, jotta tytöt voivat
kouluttautua. (Matt. 7:7)
19. Djiboutissa paikallisten uskovien
ei ole turvallista todistaa ei-uskoville.
Herra, lähetä muualta lähetystyöntekijöitä, joilla on paremmat mahdollisuudet tavoittaa djiboutilaisia. (Kol.
4:5-6)
20. Herra, kiitos Burundin rukousryhmistä, joissa naiset voivat jakaa avoimesti ilojaan ja surujaan ja kantaa
toistensa taakkoja. (Gal. 6:2)
21. Isä, muista heitä, jotka menettivät
työnsä pandemian aikana. Heikko
taloudellinen tilanne on aiheutta-

23. Isä, ylistämme sinua, että
TN-ohjelmien kuuntelijat Keniassa
odottavat innoissaan suoria lähetyksiä. Lähetä lahjoittajia, jotta työlle
saadaan tarvittava taloudellinen tuki.
(Ps.107:9)
24. Jumala, jaa Tansanian presidentille Samia Suluhu Hassanille
runsaasti viisautta ja rohkaisua maan
johtamiseen. (1. Tim. 2:1-2)
25. Herra, kiitos TN-työn Parantava ääni -kuunnelmista Etiopian
Ari-yhteisössä. Ne ovat vaikuttaneet
monen elämään, ja hajonneita perheitä palaa yhteen. (1. Tess. 5:11)
26. Isä, lähetä työtä Ugandan naisille, jotka kamppailevat saadakseen
perheilleen edes perustarpeet. (Jaak.
1:4)
27. Isä, kiitos Ruandan rukousryhmien määrän kasvusta! Ylistämme
sinua, että olet johdattanut mukaan
niin monia maansa puolesta rukoilevia naisia. (Ps. 107:1)
28. Epäluotettavasti toimiva internet on vaikeuttanut tiedonvälitystä,
voimistanut koronaeristäytymisestä johtuvia ongelmia ja lisännyt
työpaikkojen puutetta Etiopiassa.
Jumala, tuo rauhasi näille haavoitetuille ihmisille. (Matt. 6:25)
29. Isä, lohduta fistelin kanssa eläviä
Afrikan itäosissa. Johdata heille hyvä
terveydenhuolto sekä ystäviä tukemaan ja rohkaisemaan. (Ps.121:1-2)
30. Kaikkivaltias Jumala, siunaa
kaikkia Afrikan maita, joissa on
köyhyyttä, lukutaidottomuutta,
työttömyyttä ja rikollisuutta. Ympäröi
ihmiset voimallasi ja rauhallasi.
(1. Sam. 2:8)

TOIVOA NAISILLE -TYÖN KANSAINVÄLISEN JOHTAJAN
PEGGY BANKSIN KIRJE

Rakkaat ystävät,
Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni. Hän opettaa käteni taistelemaan, käsivarteni käymään sotaa. Hän on uskollinen suojelijani,
hän on linnani, hän on turvani ja pelastajani, kilpi, jonka taakse
suojaudun. Hän alistaa kansat valtaani.” -Psalmi 144:1-2
Touko- ja kesäkuussa keskitymme rukoilemaan Itä- ja Etelä-Afrikan puolesta.
Psalmin 144 alun jakeet tuovat mieleeni eri puolilla maailmaa elävät naiset,
jotka saavat taistelujensa keskellä voimaa Jumalan ylistämisestä. Psalmin
kirjoittaja Daavid ylistää Jumalaa, koska hän tietää, että Jumala opettaa hänet
taistelemaan ja alistaa kansat hänen valtaansa.
Kysyn mielessäni, kuinka moni meistä kykenee ylistämään Jumalaa taistelujen keskellä? Myrskyn silmään voivat viedä
vaikkapa hankaluudet perhe-elämässä, huoli terveydestä, vaikeudet työssä – elämästäsi löytyy varmasti esimerkkejä,
joilla voit täydentää listaa. Miten selätämme pelon, epäilykset, vastoinkäymiset tai yksinäisyyden? Kuinka voimme
luottaa Jumalaan, kun meillä on vaikeuksia uskoa selviytyvämme edes päivästä, jota elämme?
Me rukoilemme ja ylistämme!
Muistakaa touko- ja kesäkuussa naisia, jotka ovat joutuneet myrskyn silmään. He tarvitsevat meitä rinnalleen rukoilemaan. Rukouksen avulla voimme selättää epäuskon ja jatkaa sinnikkäästi eteenpäin tietäen, että Jumala on linnamme,
turvamme ja pelastajamme.
Kiitos kun jaksat rukoilla uskollisesti maailman naisten puolesta. Tiedän, että rukouksemme kantavat heitä, jotta he
selviävät päivästä toiseen. Olette minulle rakkaita. Rukoilen, että löydätte suojan tämänkin päivän taistelussa.
Hänessä sydämeni iloitsee,
Peggy Banks
Kansainvälisen työn johtaja - TWR/Toivoa naisille
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