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RUKOILEMME KAAKKOIS-AASIAN NAISTEN PUOLESTA
(Kambodža, Indonesia, Laos, Myanmar, Filippiinit, Thaimaa,
Vietnam)
Kaakkois-Aasiassa monilla alueilla ei ole kunnollista terveydenhuoltoa, puhdasta vettä tai tytöillä mahdollisuutta
käydä koulua. Köyhyyden ja naisten hyväksikäytön kierre jatkuu. Tietoisuutta naisten arvosta yritetään lisätä,
mutta kulttuurin käytännöt, kuten lapsiavioliitot ja taloudellisesti kannattava ihmiskauppa hidastavat kehitystä.
Moni nainen ja tyttö uskoo, ettei ole kunnioituksen arvoinen
ja tekee siksi elämää tuhoavia päätöksiä.
Syrjäseuduilla naiset eivät usein saa riittävästi opastusta,
jotta voisivat pitää huolta itsestään ja lapsistaan. He eivät
tiedä raskauden alkamisesta, vauvan kehityksestä,
diabeteksen oireista tai syövän hoidosta.
Lapsiavioliitot ovat yhä yleisiä Kaakkois-Aasian maaseudulla,
jossa on pulaa työpaikoista ja jossa ei arvosteta tyttöjä ja
koulutusta. Lapsiavioliitto johtaa usein liian aikaiseen ja
vaaralliseen raskauteen, toimeentulon kannalta liian suuriin
perheisiin ja köyhyyden kierteeseen.
Ihmiskauppa tuhoaa monen elämää Kaakkois-Aasiassa.
Ilotaloissa on tyttöjä, jotka äiti on myynyt velkojensa vuoksi. Jotkut tytöt ovat ottaneet työn vastaan paetakseen
kotiolojaan ja jotkut poikaystävä on myynyt. Osa uhreista viedään ulkomaille, kuten Kiinaan tai Kambodžaan.
Toivoa naisille -ohjelmat, rukousryhmät, käytännön taitojen opetus ja terveysseminaarit välittävät arvokasta
tietoa naisille, joilla on heikot mahdollisuudet koulutukseen ja elämänsä kohentamiseen. He saavat toivoa ja
viestin rakastavasta Jumalasta. Kaakkois-Aasian naiset ja tytöt tulevat tietoisiksi, että heillä on oikeus tulla
kohdelluiksi kunnioittavasti, arvostavasti ja hellästi.

Eevan nurkka
Lokakuussa Keski-Aasian matkalla kuulin monien
kertovan, miten he olivat löytäneet yhteyden Jeesuksen
kanssa.
Olga syntyi venäjänkieliseen perheeseen. Hän on laulaja
ja laulunopettaja, joka rakastaa Beethovenin musiikkia.
Olga oliylpeä omista taidoistaan, mutta ei arvostanut
muita. Sisimmässään hän ymmärsi, että hänen
elämäntyylinsä ei ollut oikea.
Olgan laulajaystävä Ljuba lähti matkalle naapurimaahan
ja palatessaan takaisin Ljuba oli muuttunut. Hän oli
löytänyt Jeesuksen, mutta ei uskaltanut kertoa siitä
julkisesti. Kolme vuotta tuo ystävä rukoili Olgan
puolesta. Kerran Ljuba kertoi aloittaneensa työn kirkossa
ja kertoi lyhyesti, miten hänestä oli tullut kristitty. Hän
kertoi, että Jumala rakastaa meitä. Se kosketti Olgaa ja
jotain tapahtui. Hän alkoi puhua Jumalasta. Hänen
työtoverinsa ihmettelivät Olgassa tapahtunutta muutosta.
Viikon kulutta hän rukoili, että Jeesus saisi tulla hänen

elämäänsä. Kun Olga rukoili ja pyysi syntejään anteeksi
hänestä tuntui, että pimeä huone muuttui kirkkaan
valoisaksi. Hän sai myös Uuden testamentin ja alkoi
lukea sitä.
Olin onnellinen. Ihmiset näkivät, että olin muuttunut ja
he alkoivat esittää kysymyksiä uskosta. Aloin laulaa myös
hengellisiä lauluja ja tein itsekin lauluja. Myöhemmin
tutustuin kristillisten radio-ohjelmien tuottajaan ja nyt
olen mukana tiimissä, joka tekee kristillisiä radioohjelmia. Jumala on järjestänyt kaiken.
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, KeskiAasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori
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1. Jumala, opeta Kaakkois-Aasian
naisille ja tytöille, että Sinä
rakastat heitä ja haluat heidän
saavan osakseen kunnioittavaa ja
arvostavaa kohtelua, jotta he
voivat elättää lapsensa ja
kunnioittaa elämässään Sinua.
2. Moni kertoo, miten iso merkitys
sillä on, että joku välittää ja
kuuntelee. Isä, johdata KaakkoisAasian Toivoa naisille työntekijöitä, jotka kirjoittavat,
soittavat, lähettävät
tekstiviestejä ja vierailevat
kuulijoiden luona tuoden toivoa
paremmasta tulevaisuudesta.
3. Radio välittää kristityille
opetusta ja antaa miljoonille
mahdollisuuden kuulla
ilosanoman. Jeesus, pyydämme
lisää radioita Etelä-Aasian maiden
kuuntelijoille Kambodžaan,
Indonesiaan, Myanmariin ja
Vietnamiin.
HELSINKI/Paavali: Paavalinkirkko,
Sammatintie 5, klo 12-13
Uskomaton nainen (10.30-12
Naisten brunssi), Merja
Kauppinen.
4. Jumala, varusta Aasian Toivoa
naisille -työn aluekoordinaattori
johtamaan ja rohkaisemaan
naisia, jotka toimittavat Toivoa
naisille -ohjelmia 28 kielellä.
5. Isä, johdata vanhemmille ja
johtajille koulutusta, jotta
lapsiavioliitot loppuvat. Anna
heidän ymmärtää, että tämä
kulttuurinen käytäntö tuhoaa
elämää, vahingoittaa yhteisöjä ja
jatkaa köyhyyden kierrettä.
6. Jumala, anna viisautta jaavanja indonesiankielisille Toivoa
naisille -tiimeille, joihin kuuluvat
Susi, Wihani, Lilik ja Arin. He
kertovat hyvää uutista naisille,
joilla on vain vähän toivoa. Anis,
Ratmini ja Dahniar vastaavat
kuulijoiden kirjeisiin, puheluihin
sekä whatsapp– ja tekstiviesteihin
ja vierailevat heidän luonaan.
Paulina kokoaa työn raportit.
Ohjaa heitä.

7. Herra, varjele ihmisiä ja
laitteita 47 indonesialaisella ja 21
jaavalaisella
paikallisradioasemalla, joista
lähetetään Toivoa naisille ohjelmia. Moni kuulijoista on
lukutaidoton. Ylistämme Sinua
radioiden jakamisesta
syrjäseutujen naisille. Tämä antaa
heille mahdollisuuden Sanasi
kuulemiseen ja
Jeesuksen
Kristuksen
tuntemiseen.
8. Osalla
indonesialaisista
naisista on vain
vähän
terveystietoa,
kuten tietoa
syövästä,
diabeteksesta,
korkeasta
verenpaineesta ja
ravitsemuksesta.
Jeesus, auta heitä löytämään
Toivoa naisille -ohjelmista ja
terveysseminaareista vastauksia ja
apua.
9. Herra, johdata miehiä, jotka
kuuntelevat Toivoa naisille ohjelmia, rukoilevat naisten
puolesta ja kouluttavat muita
miehiä aiheinaan naisten tarpeet,
perheen hyvinvointi ja onnelliset
ihmissuhteet.
10. Isä, lähetä viisautesi
Myanmarin Toivoa naisille -työn
koordinaattorille, kääntäjälle ja
tuottajalle Chit Chitille sekä
burmankielisen Toivoa naisille työn tiimille, johon kuuluvat Win
Win Htwe, Naw Junnie ja Daw Mya
Thwe. Anna kareninkielisten
Toivoa naisille -ohjelmien olla
jatkossakin saatavilla muiden
välineiden kautta, vaikka ohjelmia
ei enää radioida.
11. Jeesus, turvaa Myanmarin
Trans World Radion (TWR)
työntekijöiden ja Toivoa naisille ohjelmien kuulijoiden terveys.
Monilla kuulijoilla on
terveysongelmia ja vähän
voimavaroja niiden hoitamiseen.

12. Jumala, muista naisia, joiden
aviomies tai samassa taloudessa
asuvat vanhemmat eivät vielä ole
Kristuksen seuraajia. Vahvista
naisia uskossa ja anna heille
voimia toimia rakastavasti
lempeästi niitä kohtaan, jotka
käyttävät heitä hyväksi ja
osoittavat heille vihaa.

13. Isä, ole läsnä tagalogin-,
sebuanon- ja ilokonkielisen Toivoa
naisille -tiimin kanssa. Tiimiin
kuuluvat Eva, Flordeliza,
Asuncion, Maricris, Purther,
Nieves, Crisanto ja Max. He
tavoittavat filippiiniläisnaisia
radion, rukousryhmien, naisten
keskusten ja vankityön avulla.
14. Jumala, johdata kuulijoita
ymmärtämään, että he tarvitsevat
anteeksiantoa ja toivoa, joka on
tarjolla niille, jotka ottavat
Jeesuksen vastaan pelastajanaan.
”Mutta Jumala osoittaa
rakkautensa meitä kohtaan siinä,
että Kristus kuoli meidän
puolestamme, kun vielä olimme
syntisiä.” (Room. 5: 8)
15. Isä, lähetä viisautesi
Filippiinien Toivoa naisille -työn
työntekijöille, jotka vastaavat
kuukausittain satoihin
ihmissuhteiden ja moraalisten
päätösten kanssa kamppailevien
nuorten tekstiviesteihin.
16. Herra, sulje suojelukseesi
Navy So, TWR:n Kambodžan
naistyön koordinaattori,
rukouskalenterien kääntäjä ja
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khmerinkielisen Toivoa naisille –
ohjelman tuottaja. Ylistys Sinulle
sadasta kambodžalaisesta
rukousryhmästä, joille bussien,
taksien ja pappien välityksellä
jaetaan kuukausittain 2 800
rukouskalenteria!
17. Jeesus, tue kambodžalaisia
äitejä, jotka kamppailevat
riittävän ravinnon hankkimiseksi
lapsilleen. Johdata seurakunnat
opettamaan äideille taitoja, jotta
he voivat viljellä ruokakasveja tai
valmistaa myyntituotteita.

18. Isä, anna TWR:n Kambodžan
tiimille edelleen mahdollisuus
vierailuihin kylissä ja terveys- ja
ihmissuhdekoulutuksen
järjestämiseen. Kylien ongelmia
ovat perheväkivalta, uhkapelit,
alkoholin väärinkäyttö, erot ja
suurten perheiden elättäminen.
KAUHAVA Kirkko: Kirkkotie 5, klo
10 messu, keskustelusaarna ja
kolehtipuhe, Satu Hauta-aho.
KAUHAVA/Alahärmä:
Seurakuntakoti, Härmäntie 31,
klo 13 keskustelusaarna ja
kolehtipuhe, Satu Hauta-aho.
Messun jälkeen lähetysjuhla (srkkodilla), Hauta-aho.
19. Jeesus, johdata seurakuntien
kanssa yhteistyötä tekeviä naisia,
jotka tavoittavat indonesialaisia

ja filippiiniläisiä kotiapulaisia
Singaporessa. Avaa
mahdollisuuksia jakaa Toivoa
naisille -ohjelmia rohkaisemaan ja
opettamaan näitä ihmisiä heidän
omilla kielillään. Anna viisautta
singaporelaisten naisten parissa
tehtävään työhön.

23. Isä, muista yli 5000 thain- ja
laonkielistä esirukoilijaa, jotka
rukoilevat kuukausittaisen Toivoa
naisille -rukouskalenterin mukaan.
Siunaa myös isanin kieltä
käyttäviä esirukoilijoita, jotka
kuulevat thainkieliset
rukouspyynnöt.

20. Isä, siunaa lukuisia KaakkoisAasian naisia ja lapsia, jotka
elävät äärimmäisessä
köyhyydessä, tekevät raskasta
työtä ja joutuvat kokemaan
hyväksikäyttöä yrittäessään
hankkia elantoa perheilleen.
Varjele heitä joutumasta
myydyiksi
seksiorjuuteen.
Johdata työtä, jolla
tavoitetaan näitä naisia
ja lapsia. Auta
löytämään turvallinen
koti ja
ammattikoulutusta.
”Jumala, pelasta
minut pahojen
käsistä, riistäjien ja
sortajien vallasta.”
(Ps. 71: 4)

24. Herra, johdata Laosin
vaikeissa oloissa eläviä naisia,
joiden miehet eivät ole uskossa ja
joiden lapset ovat kapinallisia.
Vahvista heitä voimallasi! Turvaa
kuulijoiden ja heidän luonaan
vierailevien Toivoa naisille työntekijöiden matkat.

21. Jeesus, tue thain- ja
isaninkielisiä Toivoa naisille tiimejä, joihin kuuluvat Buakab,
Kung, Sasitorn, Withida, Rungtip,
Songyuth, Kumpee ja Sunsern. He
tavoittavat naisia Thaimaassa,
myös pakolaiskeskuksissa ja
vankiloissa.
22. Herra, lähetä taloudellista
tukea, jotta ohjelmia voidaan
radioida nykyistä useammilta
asemilta eteläisessä Thaimaassa.
Ohjelmia kaivataan siellä kipeästi.
Ylistys thainkielisistä Toivoa
naisille -ohjelmien kuuntelijoista
Thaimaassa ja Laosissa, joissa
ohjelmia lähetetään 38
paikallisasemalla.

25. Jeesus, siunaa Vietnamin
Toivoa naisille -tiimiä. Siinä ovat
Hien, Thu Tuyen, Thuy Linh,
Nguyen, Vo Thi ja Nguyen sekä
Kanadan Torontossa asuvat
Trangia ja Loania, jotka kääntävät
päivittäistä rukouskalenteria.
26. Isä, turvaa Vietnamin tiimin
matkat maaseutukyliin jakamaan
Raamattuja ja radioita sekä
pitämään lukutaidon
peruskursseja, jotta yhä useampi
voisi lukea Raamattua.
27. Herra, kiitos ja ylistys monista
vietnamilaisista rukousryhmistä.
Jumala, ylistämme Sinua heidän
kokemistaan ihmeellisitä
rukousvastauksista, kun he
alkoivat esirukoilla päivittäin
muiden puolesta.
28. Isä, johdata lisää tekoja
ihmiskaupan loppumiseksi. Saata
tyttöjen myyjät ja ostajat
rangaistaviksi. Varjele tyttöjä ja
nuoria, joita myydään tai
kidnapataan ja pakotetaan
palvelemaan miehiä KaakkoisAasiassa, Kiinassa ja muissa
maissa.

Toivoa naisille -radio-ohjelmien palautteita
Indonesia, Jaava: Olen 40-vuotias kahden lapsen äiti. Toimin keittäjänä hoitokodissa. Palkka on pieni ja
elämä on todella vaikeaa. Raha ei millään tahdo riittää elämiseen ja lasten koulumaksuihin. Menetin
melkein uskoni Jumalaan, kun oli niin rankkaa eikä hän tuntunut auttavan. Epätoivon hetkellä kuulin
radiosta jaavalaista musiikkia. Jäin kuuntelemaan sitä. Ohjelma oli Toivoa naisille. Ohjelmassa sanottiin,
että Jumala ei koskaan hylkää lapsiaan, ei unohda heitä vaan pitää heistä huolen. Puhuja kehotti
luottamaan Jumalaan. Seuraavalla viikolla ohjelmassa puhuttiin kärsivällisyydestä Jumalaan luottamisessa.
Olen rukoillut paljon ja opetellut luottamaan, ja nyt sydämessäni on rauha. Kiitos ohjelmastanne. Toivon,
että moni nainen saa siitä siunausta.
Indonesia: Suku yrittää lähes joka päivä saada minua kääntymään heidän uskontoonsa. Olen kuitenkin
edelleen kristitty, koska uskon, että vain Jeesus voi pelastaa minut. Mitä enemmän kuulen Jumalan sanaa
Toivoa naisille -ohjelmista, sitä enemmän haluan pysyä Jeesuksen seurassa lopun elämääni. Rukoilkaa
puolestani, että uskoni pysyisi lujana painostuksen keskellä.
Kambodza: Asun Phnom Penhissä. Minulla on kaksi lasta. Avioliittomme alkoi hyvin. Olimme kumpikin
opettajia. Kaiken piti olla hienosti. Sitten mieheni alkoi muuttua, olla öitä poissa kotoa. Tuli pahoja riitoja
ja kärsin kovasti. Pojan syntymän jälkeen hän taas katosi. Silloin otin avioeron. Jouduin tekemään kahta
työtä, mutta siltikään rahat eivät riittäneet. Rukoilin jumalilta apua. Apua ei tullut. Minusta tuli kova ja
ilkeä. Kukaan ei halunnut auttaa meitä. Sitten kuulin seurakunnasta, jossa jaettiin riisiä, ja menin
hakemaan sitä lapsiani varten. Samalla siellä oli hengellinen kokous. Eräs nainen kertoi minulle Jeesuksesta
ja Krusa FM -radioasemasta. Hän kutsui myös kokouksiin, mutta en mennyt pitkään aikaan. Autoin kyllä
riisinjakelussa. Lopulta osallistuin myös kokouksiin. Pastori rukoili puolestani ja pyysin Jeesusta elämääni.
Katkeruuteni on hälvennyt. Kuuntelen Krusa FM -asemaa joka päivä aamulla ja illalla. Jumala antoi minulle
rauhan, kun kuuntelin ohjelmia. Nyt voin taas hymyillä.

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA:
LAHJOITUSTILI FI37 5062 0320 0320 18
VIITTEET
7777 10021
2222 12100
2222 12139
2222 11088
2222 11033
2222 11046
2222 11114
2222 12207
2222 17105
2222 15042
2222 35103

Toivoa naisille -yleiskannatus
Indonesia, jaava
Indonesia, indonesia
Intia, hindi
Intia, tamil
Intia, gujarati
Intia, odija (orija)
Kambodža, khmer
Keski-Aasia, kazakki
Turkki, turkki
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/Project Hannah -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, Toivoa naisille -työn ohjaaja,
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

