
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI HEINÄKUU 2019   

RUKOILEMME TYTTÖJEN JA NAISTEN KOULUTUKSEN 
PUOLESTA 
 

”Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien. Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa      
köyhille tiensä.” (Ps. 25:8-9) 

 
Tässä kuussa rukoilemme naisten ja tyttöjen koulutuksen puolesta kautta maailman. Pyydä, että tyttöjen ja 
naisten koulutuksen esteet murtuvat ja että he ottavat Herran elämäänsä elinikäiseksi opettajakseen. Rukoile, 
että naiset ja tytöt saavat toivon Jumalalta ja hänen Sanastaan sekä viisasta ohjausta, jota he tarvitsevat 
elääkseen kypsää, Jumalan tahdon mukaista elämää. Jumalaa miellyttää se, että rukoilemme Kirjoitusten 
mukaan. 
 
     ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.” (Room. 10:17) 
 
Jopa kaksi kolmannesta maailman väestöstä luokitellaan ensisijaisesti suullisesti viestiviksi. Silloin viestintä 
perustuu puhuttuun kieleen kirjoitetun sijasta. Lähetysjärjestöt, kuten TWR (Trans World Radio) ja sen Toivoa 
naisille -työ, International Orality Network (”Kansainvälinen suullisuusverkosto”) ja Global Recordings Network 
GRN (”Maailmanlaajuinen tallenneverkosto”) jakavat ilosanomaa suullisissa kulttuureissa merkityksellisellä, 
yksinkertaisella tavalla. Koska suullisesti viestivät oppivat omalla tavallaan, lähetystyötä tekevien tulee sovittaa 
ilosanomaviestintänsä suullisessa kulttuurissa toimivaksi. 
     Kun Jeesus saarnasi oman aikansa suullisille viestijöille, hän käytti tarinoita paimenista ja kalastajista, joihin 
kuulijat pystyivät samastumaan. Kun Paavali kirjoittaa Jumalan haarniskasta, hän kuvaa tyypillistä roomalaista 
sotilaspukua. Yksinkertaisilla sanoilla, kuten uskon kilvellä, kuvataan monimutkaisia hengellisiä totuuksia. 
     GRN käyttää paikallista yhteisöä satojen raamatunkertomusten välittämiseen. Puhuja kertoo tarinan 
äidinkielellään varmistaakseen selkeyden ja kulttuurisen tarkkuuden. Nämä vaiheet ovat tarpeen kielellisten, 
uskonnollisten ja sosiaalisten esteiden ylittämiseksi, jotta kuulija voi hyväksyä sanoman. Usein kuulijat toistavat 
tallenteita satoja kertoja. Tämä tekee mahdolliseksi oppimisen ulkoa sekä kertomisen muillekin. 
     Toivoa naisille -työ tavoittaa suullisia kulttuureja radion, CD-levyjen ja MP3-tallenteiden avulla. 
Rukouskalenterimme käännetään suullisesti yli 20 kielelle. 

 

Eevan nurkka 
Raamatusta voimme lukea monta kertaa siitä, kuinka Jumala 
kutsui ihmisiä jotain tiettyä tehtävää varten.  Hyvin usein 
ihmiset epäröivät kutsun saatuaan.  Tuomarien kirjan 
kuudennessa luvussa kerrotaan Jumalan kutsusta Gideonille.  
Hän ihmetteli, miksi Jumala kutsui hänet, joka oli lähtöisin 
vähäpätöisestä suvusta ja oli lisäksi perheensä nuorin. 
Gideon otti kuitenkin kutsun vastaan saatuaan sille 
vahvistuksen Jumalalta. 
     Ehkä monet meistä ovat olleet samassa tilanteessa. Meitä 
on pyydetty erilaisiin tehtäviin seurakunnassa mutta 
itsestämme on tuntunut, että olemme joko liian nuoria, 
vanhoja tai jollain tavalla epäpäteviä tehtäviin. Tai joskus 
olemme saattaneet itse epäillä jonkun ihmisen kykyjä vain 
ulkoisen seikan perusteella. 
     Tavatessani paljon ihmisiä matkoillani olen huomannut 
useita kertoja, miten Jumala on kutsunut työhönsä oikeat 
ihmiset ja kuinka nämä ihmiset ovat kasvaneet ja 
kehittyneet tehtävissään.  TWR Romanian nykyinen johtaja 
Mihai aloitti nuorena työntekijänä kristillisten radio-
ohjelmien tuotannon teknisellä puolella. Vuosien saatossa 

hänestä tuli alaistensa suuresti arvostama johtaja. Hänen 
työssään näkyy Jeesuksen opetus siitä, miten johtajan tulee 
olla toisten palvelija. Kun hän valitsee uusia työntekijöitä, 
hän pyytää heidät ensin vapaaehtoistyöhön. Tämän jakson 
aikana hän käy heidän kanssaan läpi myös hengellisen työn 
raamatulliset periaatteet. Tällainen rekrytointiperiaate 
tuntuu toimivan hyvin. Käydessäni maaliskuussa Romaniassa 
huomasin, miten hyvä ja kannustava ilmapiiri TWR Romanian 
toimistossa vallitsi. 
     Jumala on siunannut TWR Romanian toimintaa. 
Romanialainen liikemies on maksanut järjestön toimitilojen 
vuokran uudessa modernissa toimistotalossa kolmeksi 
vuodeksi eteenpäin.  Mihai tuo siitä kiitoksen Jumalalle.  
Mekin saamme luottaa Jumalan pitävän meistä huolta myös 
silloin, kun elämässämme on vaikeaa.  Saamme luottaa 
hänen lupaukseensa: ”Minä en sinua jätä, en koskaan sinua 
hylkää.” (Hebr. 13:5)  
 
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori
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1. Isä, ohjaa meidät totuuteesi ja 
opeta meitä, Jumalamme, 
auttajamme! Sinuun me 

luotamme aina. (Ps. 25:4-5) 

2. Herra, vaikuta perheissä, 
kulttuureissa ja maiden 
hallinnossa, jotta tyttöjä 
pidettäisiin koulutuksen arvoisina, 
sillä heidät on luotu kuvaksesi.  

(1. Moos. 1:27) 

3. Jumala, käytä koulutusta 
murtamaan sukupolvesta toiseen 
jatkuva köyhyyden kierre. 
Koulutuksen avulla tytöt hankkivat 
tarvitsemiaan tietoa ja 

elämäntaitoja. 

4. Jumala, anna Toivoa naisille 
(TN)-ohjelmia valmistaville 
viisautta ja ymmärrystä suullisia 
viestijöitä kohtaan. He oppivat 
parhaiten kokemuksen, 
mielleyhtymien, toiston ja 
vuorovaikutuksen kautta. 

5. Jeesus, auta meitä pysymään 
uskollisena Sanallesi, jotta 
opimme tuntemaan totuuden, ja 
totuus tekee meistä vapaita. (Joh. 
8:31-32) 

6. Herra, johdata turvallista, 
korkeatasoista koulutusta kaikille 
opiskelijoille, myös 
aikuisopiskelijaäideille, 
pakolaisille, vammaisille ja 
vähemmistöihin kuuluville. 

7. Isä, anna viisautta 
lukutaidottomien naisten 
tavoittamiseen. Näille naisille on 
haasteellista osallistua 
raamattutunteihin ja 
jumalanpalveluksiin, koska he 
käsittelevät tietoa eri tavalla kuin 

lukutaitoiset. 

8. Jumala, vahvista ja anna 
kestävyyttä tytöille, jotka 
työskentelevät pitkän päivän 
auttaen perhettään 
taloudellisesti. Koulunkäynnin 
ohessa monet kaitsevat lapsia ja 
hoivaavat ikääntyviä vanhempia. 

9. Jumala, ylistämme sinua radio-
ohjelmista, jotka välittävät 

päivittäisiä rukouspyyntöjä, jotta 
lukutaidottomatkin voivat rukoilla 
kanssamme. 

10. Isä, opeta meitä ja osoita 
oikea tie. Neuvo meitä ja anna 
katseesi seurata askeleitamme. 

(Ps. 32:8) 

11. Herra, varjele tyttöjä 
joutumasta raiskatuiksi, lyödyiksi 
tai tapetuiksi koulumatkalla tai 
opiskelija-asunnoissa. Sinä olet 
heidän turvapaikkansa, varjelet 

vaarasta. (Ps. 32:7) 

12. Jumala, auta eri kulttuureja 
huomaamaan, että koulutus on 
vahvasti yhteydessä elämänlaadun 
ja ravitsemuksen paranemiseen ja 
lasten mahdollisuuksiin säilyä 
hengissä. 

13. Herra, ylistämme sinua 
mahdollisuudesta kuunnella TN-
ohjelmia monenlaisten 
kuuntelulaitteiden avulla. 
Suullisesti viestivät kuuntelevat 
ohjelmia monta kertaa ja oppivat 
kuulemaansa ulkoa ja soveltavat 

sitä elämässään. 

14. Kiitämme sinua, Isä, Pyhän 
Hengen lahjasta, joka opettaa 
meille kaiken ja auttaa meitä 
ymmärtämään totuutesi. (Joh. 

14:26) 

15. Herra, pyydämme maksutonta 
ja oppivelvollisuuteen perustuvaa 
peruskoulutusta sekä tukea 
koulukuljetusten ja koulupukujen 

rahoittamiseksi erityisesti 

köyhille. 

16. Jumala, ylistämme sinua 
tuhansista uskollisista naisista TN-
rukousryhmissä kautta maailman. 
Jotkut lukevat rukouspyynnöt 

lukutaidottomille esirukoilijoille. 

17. Herra, pyydämme 
pakkoavioliittojen loppumista, 
jotta tytöt eivät keskeyttäisi 
koulunkäyntiä tai karkaisi 

välttääkseen avioliiton. 

18. Isä, kiitos, että kaikki Pyhissä 
kirjoituksissa on kirjoitettu meille 
opiksi. Ne antavat meille 
kestävyyttä, lohtua ja toivoa, kun 
odotamme kärsivällisesti 
lupaustesi täyttymistä. (Room. 
15:4) 

19. Jumala, johdata koulumaksut 
pois keskiasteen koulutuksesta. 
Lisätköön tämä koululaisten 
määrää ja opintojen jatkamista 
sekä vähentäköön seksuaalista 
hyväksikäyttöä ja lapsityövoiman 

käyttöä. 

20. Jumala, anna näkemystä ja 
luovuutta TN-työn kääntäjille ja 
tuotantotiimeille, kun he 
selventävät Jumalan totuuksia 
lukutaidottomille naisille. Auta 
heitä viestimään tehokkaasti 
kuulijoidensa kulttuureissa heidän 
omalla äidinkielillään, joka on 
heidän sydämensä kieli. 
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21. Herra, varjele tytöt opettajien 
ja opiskelijatovereiden 
hyväksikäytöltä ja seksuaaliselta 
häirinnältä. Suojele ja varjele 
tyttöjä tämän pahan ajan 

keskellä. (Ps. 12:8) 

22. Kun nöyrrymme edessäsi, hyvä 
ja oikeudenmukainen Isä, opasta 
meitä hyvään ja opeta meille 

tiesi. (Ps. 25:8-9) 

23. Herra, pyydämme yhteisöjen 
johtajia ymmärtämään puhtaan 
veden ja wc-tilojen merkityksen 
tytöille kouluissa. 

24. Isä, pyydämme, että 
koulutukseen sisällytettäisiin 
kokonaisvaltaisesti kaikki 
oleellinen, sillä luomistyösi on 
suunnaton. Sinä kerrot meille, 
että viisas panee tiedon visusti 

talteen. (Sananl. 10:14) 

25. Jeesus, sanomasi tavoitti 
ihmisten sydämet tarinoiden, 
runouden ja toiston kautta. Auta 
meitä välittämään ilosanomaa yli 
neljälle miljardille ihmiselle, 
jotka viestivät mieluiten 

suullisesti. 

26. Isä, auta meitä painamaan 
tarkoin mieleemme käskysi, 

opettamaan ne lapsillemme ja 
puhumaan niistä, minne tahansa 
menemmekin. (5 Moos. 11:18-20) 

27. Isä, auta näkemään, että 
koulunkäynti suojelee tyttöjä 
hyväksikäytöltä. Koulua käyvät 
tytöt eivät joudu yhtä helposti 
esimerkiksi lapsityövoimaksi tai 
ihmiskaupan uhriksi kuin ne, jotka 

eivät käy koulua. 

28. Herra, ylistämme sinua, että 
lukutaidottomat naiset saavat 
arvokasta tietoa TN-radio-
ohjelmista. 

29. Kaiken viisauden ja tiedon 
Jumala, anna jokaiselle meistä 
into oppia ja sydämen halu etsiä 

sinua ja teitäsi. 

30. Herra, pyydämme 
koulutusmahdollisuuksia niillekin 
tytöille, joiden kulttuuri kieltää 
heitä menemästä kouluun muiden 

kuin sukulaispoikien kanssa. 

31. Isä, rukoilemme Peggy Banksin 
puolesta ja pyydämme, että olisit 
hänen oppaansa ja opettajansa 
hänen johtaessaan 
maailmanlaajaa TN-työtä.  



 

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 

 
Rakkaat ystävät, 
 
Jälleen kerran kirjoitan teille lentokentällä odottaessani seuraavaa lentoa. 
 
Tässä kuussa rukousaiheemme on koulutus. Olen kiitollinen siitä, että saan asua maassa, jossa tytöt ja naiset 
voivat käydä koulua. Tytöillä ja naisilla ei ole vapautta käydä koulua tai varoja koulutukseen monissa niistä 
maista, joissa lähetetään Toivoa naisille -radio-ohjelmia. 
 
Tulkaamme tänään Herran eteen sydän särkyneenä niiden puolesta, jotka yrittävät kaikin keinoin päästä 
kouluun. Koulutus auttaisi heitä ymmärtämään maailmaa ja pitämään huolta perheestään. Koulutus avaisi 
mahdollisuuksia vastuun kantamiseen ja yhteisöjen johtamiseen. Tietojen hankkiminen on hyvä asia, mutta 
vasta Jumalan viisauden ja johdatuksen avulla voimme kasvaa täyteen mittaamme. ”Neuvo viisasta, ja hän 
viisastuu yhä, opeta hurskasta, ja hän oppii lisää.” (Snl 9:9) 
 
Jeesus kutsuu meitä vain elämään kanssaan ja oppimaan häneltä. ”Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja 
katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon.” (Matt. 11:29) 
Hänen sanansa ohjaa meitä ja antaa ketävyyttä silloin kun haluamme luovuttaa. Sana antaa  toivoa kun 
olemme toivottomia ja vahvistaa uskoamme kun olemme epäonnistuneet. 
 
Ystäväni, Jumala kuulee rukouksemme ja antaa toivon niille, jotka haluavat oppia lisää Jumalan hyvyydestä 
ja armosta. Toivon sinun ja minun ymmärtävän yhä enemmän Kristuksen rakkautta, joka ohjaa meidän 
elämäämme. 
 
”Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja 
kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen 
hyvään kykenevä.” (2 Tim. 3:16-17) 
 
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 


