
TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI MARRAS– JA JOULUKUU 2022

Rukous on kaiken keskuksena Länsi- ja Keski-Afrikan Toivoa naisille (TN)-työssä. Se yhdistää yhteisöjen naisia 
toisiinsa ja Jumalaan.

Beninin TN-työryhmä toimii yhteistyössä 25 kumppanikirkon kanssa ja rukoilee yhdessä esirukoilijoiden kanssa 
naisten hengellisen kasvun puolesta ja vapautusta okkultismiin ja noituuteen sidotuille. TN-työntekijät käyvät 
tapaamassa leskiä, vanhuksia, sairaita, vähävaraisia 
ja vankeja, kertovat Jumalan rakkaudesta ja 
pelastuksesta ja rukoilevat heidän puolestaan.

Sen lisäksi että Malin TN-työryhmä vierailee 
leskien ja orpojen luona, se lähettää TN-ohjelmaa 
omaan maahansa, Guineaan, Burkina Fasoon ja 
Norsunluurannikolle. Eräs kuuntelija sanoo: “Nämä 
ohjelmat jakavat tietoa, neuvovat sekä tuovat rauhaa 
ja sovintoa koteihimme.”

Monet naiset Liberiassa ovat joutuneet kokemaan 
hyväksikäyttöä. He ovat köyhiä, vailla koulutusta 
ja toivoa. TN-työntekijät tuovat heidän elämäänsä 
toivoa, rohkaisua ja sisäistä paranemista. Keinoina 
ovat rukous, TN-ohjelmat, johtajuusvalmennus, 
raamatunopetus ja elämäntaitojen harjoittelu.

Nigerian TN-työntekijät tavoittavat ihmisiä 
tarjoamalla ilmaista terveydenhoitoa ja opettamalla 
käytännön taitoja kuten saippuan valmistusta, jonka 
avulla naiset voivat saada omia tuloja. Sanan tutkiminen yhdessä ja rukouskalenterin mukaan rukoileminen hoitavat 
naisten hengellisiä tarpeita. Sissejä pakolaisleireille paenneille naisille annetaan Raamattuja ja radioita.

Norsunluurannikon pääkaupungista lähetetään ranskankielisiä TN-ohjelmia ja muitakin medialähetysjärjestö TWR:n 
tuottamia ohjelmia. TN-työryhmä auttaa naisia löytämään yhä läheisemmän suhteen Herran kanssa rukoilemalla 
heidän kanssaan kasvotusten ja WhatsApp-sovelluksen välityksellä. He kertovat yhdessä hyvää uutista Jeesuksesta 
muille Norsunluurannikon naisille. Naisille järjestetään myös yrittäjyysvalmennusta, jotta he voivat kehittää 
yritystoimintaa ja hankkia elantoa itselleen ja perheelleen.

Gabonissa TN-työ on sekä paikallista että kansainvälistä. TN-työntekijät tukevat paikallisten kirkkojen naisia 
ja rukoilevat heidän kanssaan. Heidän uskonsa rukouksen voimaan on niin suuri, että he ovat aloittaneet 
ranskankieliset rukoustapaamiset verkkokokouspalvelu Zoomissa ja WhatsApp-sovelluksen välityksellä. Niihin 
osallistuu kansalaisia monista maista, joissa puhutaan ranskaa.

MARRASKUU 2022

1. Isä, siunaa ja tue Norsunluuranni-
kon Toivoa naisille (TN)-työryhmää 
sen pyrkiessä kehittämään kumppa-
nuutta seurakuntien kanssa. (Fil. 2:2)

2. Joissakin yhteiskunnissa leski 
pakotetaan naimisiin kuolleen 
aviomiehensä veljen kanssa. Jumala, 
puolusta näitä naisia ja anna heille 
kaikki tarvitsemansa. (1. Kor. 7:39)

3. Monet naiset ovat saaneet Nige-
rian pakolaisleireillä Raamatun ja 
radion. Herra, rohkaise heitä kuun-
telemaan päivittäin TN-ohjelmia ja 
kutsu heitä tykösi. (Room.10:17)

Afrikan naiset saavat rohkaisua 
ja tukea elämäänsä
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4. Isä, johdata Liberiassa rituaali-
murhia tekevät lopettamaan tekonsa 
ja saamaan rangaistus. Varjele 
tämän maan kansaa, johdata ihmiset 
löytämään rauha ja toivo sinussa. 
(Ps. 23:1)

5. Muut uskonnot ja lahkot käyttävät 
nykyistä Keski-Afrikan tasavallan 
köyhyyttä hyväkseen yrittäessään 
voittaa kansan sydämen. Isä, avaa 
kristityille mahdollisuuksien ovet 
tässä kansakunnassa. (3. Moos. 26)

6. Herra, anna Malin TN-työnteki-
jöille viisautta vastata kysymyksiin, 
joita työn koskettamat naiset esit-
tävät. Anna heidän luottaa sinuun. 
(Jaak. 1:5)

7. Jumala, johdata ilosanoma muut-
tamaan Kamerunin uskovia niin 
väkevästi, että he voimassasi kerto-
vat pelastuksen sanomaa lähellään 
oleville. (Mark. 16:15)

8. Herra, herätä Gabonin seurakun-
nat peittämään kansansa rukouksiin, 
jotta vääryydet, rikokset ja pakanuus 
loppuisivat ja seurakunnat olisi-
vat pyhiä ja nuhteettomia silmiesi 
edessä. (Hes. 22:30)

9. Jumala, muuta isien sydämet, 
jotta he luopuisivat perinteestä 
pakottaa tytär naimisiin, jotta van-
hemmat saavat tyttären avioitumi-
sesta rahaa. (Ef. 6:4)

10. Isä, johdata kaikille Liberian van-
kiloissa perusteettomasti oleville 
asianmukainen käsittelyprosessi. 
Lähetä toivosi ja rauhasi auttamaan 
vankeja kärsimyksissä. (Ps. 68:7)

11. Herra, rohkaise Nigerian 
TN-työntekijöitä ja vahvista heidän 
intoaan. Johdata vapaaehtoisia 
kääntämään rukouskalenteria 
monille tämän maan murteille, joita 
on yli 500. (Joos. 1:9)

12. Jumala, johdata taloudelliset 
varat liikkumaan tahtosi mukaisesti. 
Synnytä tuloja tuottavaa toimintaa 
monille Norsunluurannikon naisille, 
jotka elävät epävakaassa taloudelli-
sessa tilanteessa. (5. Moos. 8:18)

13. Kaikkivaltias Jumala, muista 
Malin kansaa, joka kokee joissakin 
osissa maata nälänhätää sodan ja 
sadonkorjuuvaikeuksien vuoksi. 
(2. Kun. 6:25-27)

14. Taivaallinen Isä, synnyttäköön 
Pyhä Henki Gabonissa täydellisen 
ykseyden Kristuksen ruumiiseen eli 
seurakuntiin. (Joh. 17:20-23)

15. Herra, päästä Kamerunin valtio 
ja kansa pahasta. Tee ihmiset 
vapaiksi Jeesuksen nimessä. 
(Matt. 6:13)

16. Joissakin Afrikan okkultistisissa 
menoissa naisia käytetään ihmisuh-
reina niin että he kuolevat. Isä, tee 
loppu näille julmille rituaaleille! 
(3. Moos. 20:2-3)

17. Herra, johdata Liberian mur-
rosikäiset tytöt ja nuoret naiset 
luottamaan sinuun ja odottamaan, 
että johdatat heille sopivan elämän-
kumppanin. (Ps. 118:8)  

18. Väkivalta Nigerian pohjoisissa ja 
muissa osissa on johtanut monien 
naisten, myös leskien, koditto-
muuteen. Isä, motivoi viranomaisia 
toimimaan määrätietoisesti levotto-
muutta vastaan, ettei ihmishenkiä 
menetettäisi. (Sananl. 21:1)

19. Herra, anna TN-työryhmälle vii-
sautta sen pyrkiessä synnyttämään 
kuuntelijaryhmiä Norsunluuranni-
kon maaseudulle. (Sananl. 2:6)

20. Pyhä Jumala, osoita voimasi, 
joka pystyy tuhoamaan saatanalliset 
alttarit, pahan linnakkeet ja epäju-
malat Gabonissa. (Tuom. 6:25)

21. Herra, muista Malin konfliktien 
takia kasvavaa leskien ja orpojen 
joukkoa. Anna heille toivosi ja tur-
vasi. (Ps. 68:6)

22. Isä, kiitos naisista, jotka ovat 
löytäneet valmistamasi pelastuksen 
Beninin TN-työn kautta. (Kol. 2:6-7)

23. Jumala, anna liberialaisille van-
hemmille viisautta kasvattaa lapset 
herkkyydellä, jossa ilmenevät ihme, 
kunnioitus, voimasi ja pyhyytesi. 
(Ef. 6:4)

24. Uusi hanke Hope Alive (Elävä 
toivo) tavoittaa Nigeriassa kriisialu-
eilla naisia, jotka ovat menettäneet 
aviomiehensä, työnsä ja kotinsa. 
Johdata paikalliset uskovat tuke-
maan hanketta ja pitämään työnäky 
elävänä ja vahvana. (Luuk. 6:38)

25. Jumala, muista TN-ohjelmien 
kuuntelijoita ääriuskonnollisten 
kapinallisten valtaamilla alueilla 
Malissa. Ohjelmaa ei ole kielletty 
siellä, ja jotkut taistelijat kuuntele-
vat sitä. Kosketa kaikkien kuunteli-
joiden sydämiä. (Sak. 4:6b)

26. Isä, varusta Gabonin TN-työ-
ryhmä kaikella tarvittavalla, jotta 
se voi auttaa naisia heidän hengel-
lisissä ja aineellisissa tarpeissaan. 
(Hepr. 13:20–21)

27. Monet naimisissa olevat naiset 
kärsivät Norsunluurannikolla 
moniavioisuudesta ja miehen 
uskottomuudesta. Isä, tuo vakautta, 
uskollisuutta ja rauhaa perheisiin. 
(Hepr. 13:4)

28. Armollinen Jumala, ole Län-
si-Afrikassa tukena ikäihmisille, 
jotka heidän aikuiset lapsensa ovat 
hylänneet. Tee työtä aikuisten lasten 
sydämessä, jotta he toimisivat 
oikein. (Ef. 6:2)

29. Isä Jumala, vaikuta liberialaisten 
naisten elämässä, jotta he pääsisivät 
etenemään urallaan ja saisivat vaati-
via ja vastuullisia päällikkötehtäviä, 
joihin he ovat päteviä. 
(Sananl. 31:31)

30. Jumala, johdata ihmiset äänes-
tämään Nigerian vuoden 2023 
vaaleissa johtajia, jotka toimivat 
sinun valtakuntasi hyväksi. Nige-
riassa valitaan helmikuussa sekä 
presidentti että kaksikamarinen 
parlamentti neljän vuoden kaudelle 
(Sananl. 29:2)
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JOULUKUU 2022

Rukous Länsi- ja Keski-Afrikan 
puolesta jatkuu
1. Herra, varjele ei-kristityn miehen 
kanssa naimisissa olevia Länsi-Af-
rikan kristittyjä naisia joutumasta 
pakotetuksi palvomaan aviomie-
hensä epäjumalia. Johdata nämä 
miehet turvautumaan sinuun ja 
pelastumaan. (1. Kor. 7:13–14)

2. Jumala, voimista Keski-Afrikan 
tasavallan seurakuntia, jotta ne 
pitäisivät tiukasti kiinni sinusta saa-
dakseen viisautta, lujuutta ja suoje-
lua vaikeina aikoina. (Ps. 71:20) 

3. Nigerian Toivoa naisille (TN)-työ-
ryhmä opettaa käsityötaitoja kotiäi-
deille, jotta he saavat tuloja. Herra 
vaikuta, että paikalliset seurakunnat 
tukisivat tätä toimintaa. (Ef. 3:20)

4. Isä, siunaa tavoittavan työn 
pastoreita Malissa. Anna (TN)-ohjel-
mien avata uskon ovia ja kasvattaa 
kristittyjä. (Apt. 14:27)

5. Jumala, tuo Norsunluurannikolle 
rauha ja vakaus, jotta ilosanoman 
olisi mahdollista levitä ja kansan 
kukoistaa. (3. Moos. 26:6)

6. Jumala, auta Gabonin seurakun-
tien johtajia näkemään, että TN-työ 
ei kilpaile seurakuntien työn kanssa 
vaan tulee niiden rinnalle autta-
maan ihmisten tavoittamisessa. 
(Saarn. 4:9)

7. Isä, tuo huojennus Liberian 
muserretun kansan köyhyyteen, 
täytä kaikki tarpeet. Anna johtajille 
viisautta muuttaa maan heikko 
taloustilanne. (Ps. 9:9)

8. Herra, vahvista lähetystyönte-
kijöitä Kamerunissa. Täytä heidän 
tarpeensa palvelutyössä. (2. Kor. 9:8)

9. Jotkut afrikkalaiset perinteet 
rohkaisevat aviorikokseen. Isä, 
tee työtä niiden sydämessä, jotka 
voivat muuttaa perinteen. Lohduta 
ja suojele lapsia, jotka ovat tämän 
perinteen vuoksi joutuneet äitiensä 
hylkäämiksi. (2. Moos. 20:14) 

10. Jumala, käytä kouluikäisille 
suunnattua, kristilliseen elämänta-
paan ohjaavaa Catch Them Young 
(Tavoita heidät nuorena) -hanketta, 
jotta moni lapsi ja nuori Nigeriassa 
tulisi tuntemaan Jeesuksen. 
(Sananl. 22:6)

11. Jumala, lähetä malilaisille kuun-
telijoille radioita. Tee Boadiéssa ja 
Dioilassa muodostuneista kuunteli-
jaryhmistä vahvoja seurakuntia. 
(1. Tess. 5:11)

12. Herra, johdata Norsunluuranni-
kon naisille mahdollisuus koulutuk-
seen, jotta he oppivat lukemaan ja 
saisivat tietoteknisiä taitoja. 
(Sananl. 18:15)

13. Isä Jumala, lähetä Pyhä Henki 
uudistamaan Gabonin seurakuntia, 
jotta ne voisivat olla maan suola ja 
maailman valo. (Matt. 5:13–14)

14. Herra, auta Liberian kristittyjä 
lapsia olemaan kuuliaisia vanhem-
milleen, jotta he saisivat siunauksen 
ja pitkän elämän. (2. Moos. 20:12)

15. Isä, muuta vastuuttomien mies-
ten sydän, jotta he huolehtisivat 
kunnolla perheestään. (1. Tim. 5:8)

16. Herra, kiitos kristillinen media-
tuotantoyritys Victa Media Commu-
nicationsin halusta toimia TN-työn 
kumppanina Nigeriassa. Käytä tätä 
yhteistyötä voimallisesti tarkoituk-
siisi. (Ilm. 4:11)

17. Malissa raportoidaan monien 
naisten tulleen aviomiehen murhaa-
maksi ilman tiedossa olevaa syytä. 
Isä, varjele avuttomia naisia. 
(Sananl. 31:8–9)

18. Jumala, ylistämme sinua juma-
lanpalveluspaikkojen avautumi-
sesta Norsunluurannikolla. Opasta 
TN-työntekijöitä, kun he jatkavat 
työtä kasvokkain. (Hepr. 10:24–25)

19. Armollinen Isä, täytä Gabonin 
naisten tarpeet. Moni heistä on 
rutiköyhä. Vastaa naimisiinmenoa ja 
perhettä kaipaavien rukouksiin. 
(Ps. 82:3)

20. Monet nuoret Liberiassa ovat 
sekaantuneet huumeisiin ja niihin 
liittyviin varasteluun ja raiskauk-
siin. Herra, murra nämä kahleet ja 
vapauta nuoret! (Saarn. 12:1)

21. Jumala, ohjaa Keski-Afrikan 
tasavallan päättäjiä, jotta maan ter-
veydenhuoltoon kehitetään toimiva 
malli, joka hyödyttää koko kansaa. 
(Jer. 30:17)

22. Pyhä Henki, johda Kamerunin 
pastoreita ja vapauta heidät ahneu-
desta, ylpeydestä ja kaikesta muusta 
pahasta. (Ef. 5:18)

23. Kristus, muista Beninin TN-työ-
ryhmää. Anna sen välittää ihmisille 
tehokkaasti toivoa, joka tulee sinun 
tuntemisestasi. (Apt. 6:7)

24. Monet nuoret naiset eteläi-
sessä Nigeriassa ovat sotkeutuneet 
alkoholiin ja huumeisiin. Isä, osoita 
heille, että sinä olet ainoa nautinnon 
lähde. (2. Kor. 4:4)

25. Isä, varjele TN-ohjelmien 
ideoimisessa, toteuttamisessa ja 
lähettämisessä auttavien malilaisten 
terveyttä. Turvaa TN-koordinaattorin 
matkat Malissa. (Ps. 5:12) 

26. Herra, vahvista Norsunluuranni-
kon nuorien naisten uskoa ja sitou-
tumista elää ja tehdä työtä sinulle. 
Kiitos, että TN-työryhmä voi valistaa 
nuoria naisia sukupuolitaudeista, 
raskaudesta ja huumeista. 
(Sananl. 3:5–6)

27. Isä, johdata Gabonin seura-
kunnat tulemaan luoksesi katuen 
seurakuntien ja kansan syntejä. 
(Dan. 9:3–5) 

28. Herra, ohjaa Beninin johtajien 
sydämet auttamaan myötätuntoi-
sesti maansa köyhiä ja puutteenalai-
sia naisia ja takaamaan myös heille 
perintöoikeus. (Sananl. 21:1)

29. Isä, suojele ja rohkaise 
Pohjois-Nigerian uskovia, kun he 
kokoontuvat rukoillakseen ja ker-
toakseen ilosanomaa toisille. 
(Ps. 23:4)

30. Herra, ylistämme sinun uskolli-
suuttasi, että Liberian naiset voivat 
vaikeuksista huolimatta kokoontua 
kuukausittain yhteen rukoilemaan ja 
kokemaan yhteyttä. (1. Tess. 5:24)

31. Kiitos Jumalalle avoimista ovista 
julistaa ilosanomaa Malissa ja sen 
naapurimaissa Guineassa, Burkina 
Fasossa ja Norsunluurannikolla. 
(Matt. 28:19-20)



Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee 
meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Ja kun 
tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että 
saamme sen mitä häneltä pyydämme. 1. John 5:14–15

Onko sinun toisinaan vaikeaa uskoa, että Jumala kuulee rukouksemme? 
Voimmeko tietää, että hän kuulee meitä? Miten voimme varmistua, että 
tämä on totta?

Kun annamme elämämme Jeesukselle, voimme olla varmoja pelastuksesta. 
Saamme olla yhtä varmoja siitä, että hän kuulee rukouksemme. Meiltä 
vaaditaan vain uskoa – uskoa siihen, että Raamatun lupaukset ovat totta.

”Niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, Jeesus sanoi: ”Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella 
opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.” Joh. 8:31–32

Jos pysymme uskollisina Jumalan sanalle, opimme tuntemaan totuuden, ja totuus tekee meistä vapaita uskomaan, 
että Jumala kuulee rukouksemme. Voimme luottaa tähän, kun rukoilemme marras- ja joulukuussa Länsi- ja Keski-
Afrikan puolesta. Jumala kuulee äänemme ja hänen sydämensä kääntyy näiden naisten puoleen.

Kun vuosi 2022 ja samalla Toivoa naisille (TN)-työn 25-vuotisjuhlavuosi on päättymässä, minulla on ilo kertoa 
rukouskalenterin uudistuksesta. En jatkossa kirjoita omaa kirjettä vaan pyydän eri puolilta maailmaa ajankohtaisia 
uutisia työstä. Haluamme näin pitää esirukoilijat ajan tasalla siitä, mitä TN-työssä tapahtuu. Rukoilen, että tämä 
uudistus liittää esirukoilijoita yhä tiiviimmin mukaan TN-työhön ja auttaa rukoilemaan TN-työn puolesta.

Kiitos jälleen kerran myötätunnostanne naisia kohtaan eri puolilla maailmaa ja halustanne välittää Jeesuksen 
tuomaa toivoa. Rukoilen, että sydämessänne liikahtaa jotain ymmärtäessänne yhä syvemmin, kuka Jeesus on ja mitä 
meillä on hänessä.

Hänessä sydämeni iloitsee,

Peggy Banks
Kansainvälisen työn johtaja - TWR/Toivoa naisille

Rakkaat ystävät,

TOIVOA NAISILLE -TYÖN KANSAINVÄLISEN 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
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