TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI MAALISKUU 2018

RUKOILEMME KOILLIS-AASIAN NAISTEN PUOLESTA
Naisten elämät Koillis-Aasian maissa Kiinassa, Japanissa,
Pohjois-Koreassa ja Etelä-Koreassa poikkeavat dramaattisesti
toisistaan. Trans World Radion (TWR) maailmanlaajassa
Toivoa naisille -rukousliikkeessä ja mediatyössä
ponnistellaan heidän ainutlaatuisten tilanteidensa
huomioonottamiseksi.
Naiset Kiinassa kohtaavat suuria haasteita, joista monet
liittyvät perinteisiin näkemyksiin naisten alhaisemmasta
arvosta miehiin verrattuna. Kiina on ainoa maa, jossa naiset
tekevät enemmän itsemurhia kuin miehet.
Kiinan yhden lapsen perhesuunnittelupolitiikka vuosina 1979–
2015 johti miljooniin traumatisoiviin pakkoabortteihin.
Surullista kyllä, monet perheet vaativat nuoria raskaana
olevia naisiaan aborttiin varmistaakseen vain arvostettujen
poikalasten syntymisen. Vuonna 2015 alkanut kahden lapsen
politiikka on johtanut syntyvyyden kasvuun. Koska miljoonia
tyttövauvoja jäi aiemmin syntymättä, maassa on nykyäänkin Korealaisia naisia / TWR
valtava epäsuhta lisääntymisikäisten naisten ja miesten
lukumäärien välillä. Tämän seurauksena 33 miljoonaa miestä ei voi löytää morsianta.
Pohjois-Koreassa ihmisillä on vain rajallisesti ruokaa ja vettä, sekä puutteita saniteettijärjestelmissä. Noin 18
miljoonaa ihmistä, tai 70 prosenttia väestöstä, kärsii aliravitsemuksesta ja kamppailee ratkaisemattomien
terveyskysymysten kanssa. Jotkut epätoivoiset naiset vaarantavat kaiken yrittäessään paeta maasta. Kiinassa
heidät pakotetaan usein töihin bordelleihin tai kiinalaisten miesten “morsiamiksi”. Jos viranomaiset saavat
heidät kiinni, moni lähetetään takaisin Pohjois-Koreaan, jossa heitä odottaa työleirien kidutus tai teloitus.
Etelä-Korea on uusi kotimaa yli 30 000 pohjoiskorealaiselle loikkarille. Heidän joukossaan on noin 16 000 naista,
jotka ovat matkanneet Kiinan, Vietnamin ja Mongolian kautta saavuttaakseen vapauden. TWR:n koreankielinen
Toivoa naisille -tiimi tahtoo auttaa heitä löytämään Herran Jeesuksen Kristuksen.

Eevan nurkka
Tammikuun rukouskalenterin avulla rukoilimme mm.
afganistanilaisten naisten puolesta. Rukoilimme heille
työmahdollisuuksia, terveyspalveluja ja rukoilimme myös
heidän vauvojensa puolesta. Näitten asioiden puolesta
rukoillessani tapasimme Jarin kanssa täällä Wienissä
suomalaisen Heli Bathijan ja hänen afganilaissyntyisen
miehensä Shamin.
Heli lähti nuorena lääkärinä lähetystyöhön Senegaliin
perustamaan terveysprojektia. Sinä aikana hän tutustui
YK:n palveluksessa olevaan Shamiin. Perhe on asunut pitkään
Sveitsissä ja Heli on toiminut Maailman terveysjärjestön
WHO:n Afrikan ja itäisen Välimeren alueen
lisääntymisterveydenhuollon ja perhesuunnittelun
vastuuhenkilönä. Afganistanissa käydessään hän huomasi,
että äideillä ja lapsilla on siellä erittäin kurjat olot.
Kuutisen vuotta sitten Heli perusti Hope for the Babies
International -järjestön eli HOBIn. Hän sai innoituksen
suomalaisesta Nuttuprojektista. Kolmisenkymmentä

afgaaninaista neuloo myssyjä, villapuseroita, sukkia, pipoja
ja peittoja vauvoille. He saavat työstään palkkaa ja lisäksi
he kokoontuvat säännöllisesti oppiakseen terveydenhuoltoon
liittyviä asioita. He vaikuttavat myös omassa
lähiympäristössään oikeanlaisen terveystiedon välittäjinä.
Neuleet viedään paikallisiin sairaaloihin ja vastasyntynyt
vauva saa kauniin ja erittäin tarpeellisen lahjan. Jokaisesta
vauvasta otetaan kuva uudessa asussa ja kuva laitetaan
sairaalan seinälle. Näin muutkin naiset haluavat mennä
sairaalaan synnyttämään, sillä on tärkeää, että osaava
ammattihenkilökunta auttaa synnytyksessä. Vapaaehtoisia
neulojia on myös ympäri maailmaa.
Helin tapaamisen jälkeen olen ollut aivan innoissani siitä,
miten Jumalan johdatus toimii hienolla tavalla. Rukoillaan
Helin ja HOBI -järjestön puolesta erityisesti nyt, kun
toiminnan jatkumista uhkaa varojen puute.
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, KeskiAasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori
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1. Jumala, saata koillisaasialaiset
kristityt elämään Sinua
kunnioittaen ja Sanasi arvoja
elämällään heijastaen.
“Pukekaa yllenne Herra Jeesus
Kristus älkääkä hemmotelko
ruumistanne, niin että annatte
sen haluille vallan.” (Room.
13:14)
2. Isä, siunaa tänään kristittyjä
naisia kautta maailman yhteisessä
rukouksessa maailman
rukouspäivän tapahtumissa 170
maassa.
3. Jumala, johdata vaimot
pysymään edelleenkin lujina Sinun
totuudessasi, vaikka he
kohtaisivat kärsimyksiä kristillisen
uskon takia tai siksi, että eiuskova aviomies osoittaa
vastarintaa.
4. Kristus, opasta ja anna fyysistä
lujuutta mandariinikiinankieliselle
Toivoa naisille -tiimille. Johdata
lyhytaaltoradio- ja
internetlähetysten kuuntelijat
ottamaan vastaan Sinun
tarjoamasi pelastus.
5. Isä, muista 36 rukousryhmän
naisia Kiinassa, Hong Kongissa,
Singaporessa ja Taiwanissa. He
lukevat rukouspyyntöjen
kiinankielisen käännöksen ja
rukoilevat sen jälkeen omilla
sydäntensä kielillä ja murteilla.
6. Jumala, varjele kiinalaisia
naisia totuutesi sanansaattajina.
Siunaa heitä hyvällä terveydellä,
iloisella sydämellä, riittävällä
toimeentulolla sekä seurakunnan
jäsenten osoittamalla
huolenpidolla ja kunnioituksella.
7. Jeesus, kosketa rakastavalla
kädelläsi kiinalaisia naisia, jotka
pakotetaan lisääntymiskyvyn
poistaviin toimenpiteisiin. Tue
naisia, jotka kieltäytyivät
abortoimasta vauvaansa ja
joutuivat sen vuoksi maksamaan
valtavia sakkoja, sietämään
fyysistä hyväksikäyttöä tai
vankeutta.

8. Kiinassa useimmilla aikuisilla ei
ole sisaruksia, tätejä tai setiä.
Pariskunnan täytyy usein
huolehtia neljästä ikääntyvästä
vanhemmasta. Moni nuoripari
valitsee lapsettomuuden
taloudellisista syistä. Herra, auta
paineessa eläviä perheitä.

huomaamaan, että tytöt ovat
Sinun lahjasi.
14. Isä, johdata Kiina lopettamaan
niiden eteläkorealaisten
kristittyjen karkottaminen, jotka
yrittävät auttaa Pohjois-Korean
nälänhätää pakenevia.

9. Kiinassa monet vanhemmat
uskovat nykyäänkin, että
tyttöjen kouluttaminen on
ajan- ja rahanhukkaa. Sen
seurauksena moni nainen ei
saa taitojen ja tietojen
puutteen vuoksi kunnon työtä.
Isä, johdata useammille
kiinalaisille tytöille
mahdollisuus opiskella.
Korealaisia esirukoilijoita / TWR
10. Isä, anna Kiinan
vähemmistöjen naisille
15. Herra, lohduta ja rohkaise
mahdollisuus kuulla Toivoa naisille
Sinua palvelevia sinkkunaisia
-ohjelmia omalla sydämen kielellä
heidän kohdatessaan vaikeuksia
ja tavalla, joka puhuttelee juuri
ilman aviomiehen tai perheen
heidän tarpeitaan.
tukea.
11. Kiinassa naisten
16. Jumala, johdata Pyhän
itsemurhalukemat ovat maailman
Hengen voimalla kristityt äidit
korkeimmat (noin 590 itsemurhaa
hyviksi roolimalleiksi. Tee Sanasi
päivässä). Kristus, auta
rakkaaksi, ohjaa vaalimaan
itsemurhaa harkitsevia. Saata
mahdollisuuksia oppimiseen ja
nämä naiset kuulemaan Toivoa
jumalanpalvelukseen, tahtoa
naisille -ohjelmista, Sinä annat
palvella Sinua ja lähimmäisiä sekä
toivon heillekin. Johdata naiset
pyrkimys elää lähellä Sinua.
tuntemaan arvonsa Jumalalle,
“Minä olen tullut antamaan
Luojalleen.
elämän, yltäkylläisen elämän.”
(Joh. 10:10)
12. Kiinassa on pula naisista,
TAMPERE: Eteläinen Vuoreksen
jonka seurauksena moni
ulkomaalainen ja maaseudun tyttö seurakuntakoti, Vuoreksen
puistokatu 87, klo 18 Vuoreksen
myydään oman tahdon vastaisesti
viikkomessu, keskustelusaarna
”naimisiin”, jopa veljesten
seurakuntapastori Maarit Kuusisto
yhteiseksi ”vaimoksi”. Jumala,
ja Liisa Heinänen (TN-lähettiläs).
puutu tilanteeseen ja suojele
Messun jälkeen kirkkokahvit,
naisia, joita raiskataan,
Miten toivo voittaa, Heinänen.
kidnapataan ja orjuutetaan.
13. Aborttia käytetään
syntyvyydensäännöstelymenetelm
änä. Huomiotta jää
samanaikainen elämän
tuhoaminen. Monille nuorille
sinkkunaisille tehdään useita
abortteja. He eivät saa tietoa
aborttien vaaroista terveydelleen.
Jumala, herätä kiinalaiset ja
korealaiset vanhemmat
arvostamaan tyttöjen elämää ja

17. Herra, tue koreankielisten
Toivoa naisille -ohjelmien 30jäsenistä tuotanto- ja
kääntäjätiimiä, joka välittää
Pohjois-Korean naisille toivoa ja
rohkaisua. Tiimi ei saa palautetta
tästä eristyneestä maasta, jossa
kristityt naiset kohtaavat
hirvittävää hyväksikäyttöä.
HAMINA: Simeon-talo,
Pikkuympyränkatu 34, klo 9-20
Naisten päivä: Toivoa naisille,
lähelle ja kauas, Satu Hauta-aho.
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18. Isä, siunaa vapaaehtoisia,
jotka jakavat Etelä-Koreassa
ulkomaalaisille rukouskalentereita
kambodžan, kiinan, indonesian,
japanin, tagalogin, thain ja
vietnamin kielillä. Johdata näiden
maahanmuuttajaryhmien kautta
uusia ihmisiä rukousliikkeeseen.
RAUTJÄRVI: Simpeleen kirkko,
Simpeleentie 76, klo 10 messu.
Messun jälkeen
(seurakuntakeskus, Pankkikatu 3)
kirkkokahvit ja Tuulahduksia
Intiasta -lähetysjuhla, Satu
Hauta-aho.
HUITTINEN: Vampulan kirkko,
Sallilantie 74, klo 10 messu,
saarna Marja Soikkeli. Messun
jälkeen ruokailu ja Naisten päivän
juhla, Soikkeli.

meidän on siis tehtävä hyvää
kaikille, mutta varsinkin niille,
joita usko yhdistää meihin.”
(Gal. 6:9-10)
23. Etelä-Korea on nykyään yli 30
000 loikkarin uusi kotimaa. Heistä
noin 16 000 on naisia. He
kaipaavat syvästi Pohjois-Koreaan
jääneitä perheitään ja
kamppailevat työpaikan
löytämiseksi. Isä, auta PohjoisKoreasta epätoivoisesti
pakenevia, jotka kulkevat Kiinan,
Vietnamin ja Mongolian kautta
päätyäkseen lopulta EteläKoreaan.

(https://www.twr360.org/ministry/5/
lang,36).

21. Jumala, varusta PohjoisKorean maanalainen seurakunta
joka päivä lujuudella,
periksiantamattomuudella ja
uskonvahvuudella vainosta ja
kovasta elämästä selviämiseksi.
22. Jeesus, turvaa järjestöjen työ,
että radioita, Raamattuja ja
avustustarvikkeita voidaan jakaa
pohjoiskorealaisille.
“Meidän ei pidä väsyä tekemään
hyvää, sillä jos emme hellitä,
saamme aikanaan korjata sadon.
Kun meillä vielä on aikaa,

26. Isä, johdata koillisaasialaiset
kristityt kestämään kiusaukset,
elämään puhtaasti sekä
julistamaan ilosanomaa ja
muuttamaan yhteiskuntaansa.
“Te olette maailman valo. ...
Näin loistakoon teidänkin
valonne ihmisille, jotta he
näkisivät teidän hyvät tekonne
ja ylistäisivät Isäänne, joka on
taivaissa.” (Matt. 5:14, 16)
27. Kiina on rakentamassa
Pohjois-Korean vastaiselle
rajalleen pakolaisleirien
verkostoa. Herra, johdata KoillisAasian maiden johtajia heidän
varautuessaan mahdolliseen
konfliktiin alueella.
28. Isä, suojele naisia
työpaikkojen seksuaaliselta
ahdistelulta. Lujita kristittyjen
miesten uskoa ja rohkaise heitä
puolustamaan hyväksikäytettyjä
naisia.

19. Jeesus, anna lisää
mahdollisuuksia Toivoa naisille työn esittelemiseksi Etelä-Korean
ja lähialueiden papeille ja
seurakunnan ryhmille.
20. Isä, johdata korealaisia naisia
kautta maailman perustamaan
rukousryhmiä, jotka tukevat
ponnisteluja tavoittaa lisää naisia
koreankielisten Toivoa naisille ohjelmien kautta. Ohjelmia voi
kuunnella myös netistä TWR:n
sivuilta

Minä tiedän kyllä heidän
hätänsä."” (2 Moos. 3:7)

Korealaisia naisia / TWR
24. Jumala, suojele Kiinaan
laittomasti saapuneita
pohjoiskorealaisia, jotka
pakenevat nälkää ja jotka usein
pakotetaan työskentelemään
bordelleissa tai menemään
naimisiin kiinalaisen miehen
kanssa. Johdata eteläkorealaisia
kristittyjä, jotka opettavat
totuuttasi Kiinassa ja muissa
maissa oleville
pohjoiskorealaisille.
25. Valtaosa pohjoiskorealaisista
näkee nälkää ja elää vailla
merkittävää vapautta. Herra,
pelasta lapsesi näistä hirvittävistä
oloista.
“Herra sanoi: "Minä olen nähnyt
kansani ahdingon Egyptissä ja
kuullut, miten israelilaiset
valittavat sortajiensa kovuutta.

29. Jeesus, varjele Kambodžassa,
Laosissa, Myanmarissa ja
Vietnamissa nuoret naiset ja teiniikäiset joutumasta myydyiksi
kiinalaisten miesten “vaimoiksi”,
koska naisia on maaseudulla kovin
vähän.
30. Jumala, muista niitä lukuisia
ihmisiä, jotka eivät ole vielä
kuulleet armosanomaasi. Tuomme
eteesi jokaisesta kansakunnasta,
heimosta, kansasta ja kielestä
naiset, miehet ja lapset, jotka
polvistuvat eteesi ja tunnustavat
Sinut Herrakseen.
31. Isä, puhuttele kiinalais- ja
korealaisnaisia Kiinassa, Hong
Kongissa, Taiwanissa, Pohjois- ja
Etelä-Koreassa sekä kaikkialla
maailmassa. Johdata heidät
esirukoukseen toinen toistensa
puolesta sekä auttamaan kärsiviä
ja Sinun rakkautesi kokemusta
kaipaavia.

Lähteet:
womenofchina.cn/Data_Research/Latest_Statistics/213081.jsp
who.int/mental_health/prevention/suicide_rates/en/index.html
reliefweb.int/report/democratic-peoples-republic-korea/dpr-korea-needs-and-priorities-march-2017
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/12/china-refugee-camps-border-north-korea

Toivoa naisille -työn johtaja Peggy Banksin kirje
Hyvät ystävät
”Sinä olet minun suojani ja kilpeni,
sinun sanaasi minä panen toivoni.”
Ps. 119:114
Joka kuukausi istuutuessani pöytäni ääreen kirjoittamaan teille henkilökohtaista kirjettäni pohdin, miten
saisin sanotuksi kaiken sen, mikä on sydämelläni. Joka päivä koen olevani siunattu, sillä tiedän, miten
tärkeänä jokainen teistä pitää rukousta ja että yhdytte kuukausittain rukoukseen kanssamme.
Minä rakastan tätä Psalmin 119 jaetta. On lohdullista tuntea Jumala suojana ja kilpenä. Psalmin kirjoittaja
löytää toivon Jumalan sanasta. Hän tietää, että tuo sana on hänen suojansa elämän vaikeina päivinä. Hän voi
olla varma siitä, että Jumalan antamat lupaukset pitävät paikkansa.
Kuvatessamme naisia, joilla on toivo:
Hänellä on sydän, joka keskittyy Jeesukseen Kristukseen.
Hän katsoo Jumalaan etsiessään suuntaa ja viisautta.
Hän uskoo Pyhän Hengen voimaan.
Toivo on tärkeä asia elämän joka osa-alueella ja erityisesti hengellisessä vaelluksessamme Herran kanssa.
Jumalan lupausten takia me voimme olla toivon naisia. Meillä on toivo uudesta elämästä ja iankaikkisuudesta
Jumalan luona.
Tänään, kokoontuessanne yhteen rukoilemaan muistakaa, mitä Jumala on luvannut teille ja siskoillenne
ympäri maailmaa. Nostakaa äänenne ja riemuitkaa siitä, että Jumala on meidän suojamme ja kilpemme.
Uskokaa, että mitä tahansa vaikeuksia kohtaattekin, voitte löytää toivon Jumalan sanassa ja hänen
lupauksissaan.
Sydämemme riemuitsee Hänestä
Peggy Banks
Kansainvälisen työn johtaja
TWR/Toivoa naisille

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
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 -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
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

