
  

TOIVOA NAISILLE -RUKOUSKALENTERI TAMMIKUU 2018   

RUKOILEMME ETELÄ-AASIAN NAISTEN PUOLESTA 
Jos Jeesus palaisi maan päälle, hän päättäisi ehkä kulkea Etelä-Aasian köyhien joukossa. Siellä hän voisi kosketta 
leskien, orpojen ja äitien elämää, kuten teki muinaisessa Palestiinassa. Etelä-Aasiassa Toivoa naisille -tiimit 
toimivat Jeesuksen käsinä ja jalkoina. He jakavat Nepalin tulva-alueilla ja Intian köyhissä kylissä ruokaa ja 

muuta tarpeellista. He tapaavat salaa kuulijoita Pakistanissa 
ja rohkaisevat Afganistanissa toivon sanoin. 

Etelä-Aasia on naisille ja tytöille vaarallinen paikka. 
Perheväkivalta, julmuus leskiä kohtaan, lapsiavioliitot, 
kunniamurhat, ihmiskauppa, raiskaukset ja sukupuolen 
perusteella tehtävät abortit ovat kulttuurin käytäntöjä 
Afganistanissa, Intiassa, Nepalissa ja Pakistanissa. Tyttöjen 
kouluttamista ei pidetä tärkeänä. Koulua käyviä tyttöjä 
vastaan hyökätään ja heitä ivataan. 

Laissa on säädettyjä naimisiinmenoikärajoja ei aina 
noudateta. Monet nuoret tytöt pakotetaan naimisiin paljon 
itseään vanhemman miehen kanssa. Lapsimorsiamista tulee 
usein hyvin nuoria äitejä ja sitten leskiä. Intiassa elää lähes 
40 miljoonaa leskeä, joista moni elättää itsensä kerjäämällä 
ja prostituutiolla. 

Jotkut Etelä-Aasian johtajat ja ulkomaiset järjestöt yrittävät kohentaa naisten elämää, mutta kulttuurin 
käytäntöjen ja ajattelutavan muuttaminen on valtava tehtävä. Hengissä pysytteleminen on jatkuvaa kamppailua. 
Lisäksi maaseudulla on liian vähän terveysklinikoita ja terveydenhuollon henkilöstöä. Suurkaupungeissa ongelmia 
ovat saastuminen, ylikansoitus ja huumeidenkäyttö. 

Vaikka uskonnonvapaus olisi taattu lailla, se ei toteudu Etelä-Aasian kristittyjen elämässä. Perheenjäsenet ja 
naapurit voivat kohdella julmasti kristityksi kääntynyttä, ja hän voi saada sakko- tai vankituomion. 

Toivoa naisille -työ tuo eteläaasialaisille naisille toivon Jeesuksessa. Työn ytimenä ovat rukous ja ohjelmat, 
joissa käsitellään naisten fyysisiä, hengellisiä ja tunne-elämän tarpeita. 

 

Eevan nurkka 
Tapasin Toivoa naisille -työn somalikoordinaattorin 
Norjassa. Hän asuu Belgiassa, kääntää Toivoa naisille -
rukouskalenteria somalin kielelle, rukoilee Euroopassa 
asuvien kristittyjen somalinaisten kanssa skypen 
välityksellä sekä pitää yllä kristittyjen somalinaisten 
Facebook-ryhmää. 

Hyvin nuorena hän muutti Somalimaalta naapurimaahan 
Djiboutiin apulaiseksi sukulaisperheeseen. Työ oli 
raskasta raatamista aamusta iltaan. Hän oli harras 
muslimi, rukoili viisi kertaa päivässä ja luki Koraania. 
Samanaikaisesti hän koki suurta yksinäisyyttä ja kuuli 
usein äänen: “Tapa itsesi.” Eräänä päivänä hän valeli 
itsensä bensalla ja yritti sytyttää itsensä tuleen, mutta 
yritys epäonnistui. 

Sitten hän näki  unessa pienen lapsen ja kuuli äänen: 
“Tämä lapsi muuttaa elämäsi.” Ääni jatkoi: “Olen Jeesus: 
tie, totuus ja elämä.” Hän heräsi ja rukoili: “Jos olet tosi 

Jeesus, vastaa minulle.” Seuraavana yönä hän näki 
unessa kirkkaan valon ja kädet ja kuuli äänen:” Rakastan 
sinua. Olen Messias. Seuraa minua. Minä annan sinulle 
levon.” Herätessään hän tunsi olevansa uusi ihminen ja 
itsetuohoiset ajatukset väistyivät. 

Hän löysi seurakunnan ja vuoden raamatunopiskelun 
jälkeen hänet kastettiin. Kun sukulaiset saivat selville, 
mitä oli tapahtunut, hänet yritettiin tappaa, mutta hän 
pääsi pakenemaan pahasti puukotettuna. Hän on asunut 
miehensä kanssa jo useita vuosia Euroopassa. Sukulaiset 
hylkäsivät hänet kokonaan mutta hän on saanut uuden 
rakastavan perheen ja suvun toisista kristityistä. 

Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski- 
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori
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1. Jeesus Kristus, opeta Etelä-
Aasian naisia ymmärtämään, että 
Sinä rakastat heitä ja tarjoat 
toivoa ja eheytymistä. Ylistämme 
niistä, jotka ovat tulleet luoksesi 
Pakistanissa, Afganistanissa ja 
Pohjois-Intiassa tehtävän 
medialähetyksen välityksellä. 
Lujita naisia tuoreessa uskossa! 
 
2. Isä, vahvista ja varusta 
viisaudellasi Intian Toivoa naisille 
-tiimiläisiä. Muista 
assaminkieliseen tiimiin kuuluvia 
Deenaa, Dipalia, Snehaa ja 
Malabikaa. Siunaa bengalinkielisen 
tiimin Indrania, Maitria, Rumaa, 
Malayaa, Sandhyaa, Krishnaa, 
Balakaa, Purnyaa, Stellaa, Mitaa, 
Ratnaa, Minakshia, Mitalia, 
Rumia, Rimaa ja Sumitaa. 
Vahvista gujaratin tiimin 
Evangelinaa, Rekhaa, Snehlataa, 
Ilaa ja Nehaa ja hindinkielisen 
tiimin Meenaa, Monaa, Reenaa, 
Christineä ja Kantaa. Kuule 
intianenlanninkielisen tiimin 
Abhilashaa, Ashwinia, Rekhaa ja 
Rosyä  ja kannadankielisen tiimin 
Rosyä, Mabelia, Elizabethia ja 
Sunitaa. Rohkaise malajalamin 
tiimin Sisyä, Susyä ja Shirlyä ja 
orijan kielisen tiimin Parisutaa, 
Jemimaa, Kalyania, Bijayaa, 
Sanjuprabhaa, Nibeditaa, 
Prasannaa ja Jenaa. Auta 
punjabinkielisen tiimin Angelinaa, 
Surinderia, Vinitaa, Smritaa, 
Ruthia ja Gurwinderia ja 
tamilinkielisen tiimin Thangamia, 
Jessicaa, Estheriä, Jessietä, 
Rania, Dorothya, Julietia, 
Vasanthaa, Pricillaa, Kaarunyaa ja 
Sheelaa. Muista vielä 
tegulunkielisen tiimin Lilyä, 
Sumaa, Prasanaa ja P. Sujathaa. 
 
3. Toivoa naisille -ohjelmat 
välittävät radion, internetin ja 
muiden medioiden kautta 
terveystietoa, ihmissuhdeneuvoja 
ja kristillisen elämän periaatteita. 
Lukutaidottomat naiset oppivat 
kuuntelemalla ja puhumalla. Isä, 
tue tätä työtä, siunaa 
kuuntelijoita! 
 
4. Jeesus, ole läsnä Intian, 
Nepalin ja Pakistanin naisryhmien 

kokoontumisissa. Naiset 
kuuntelevat Toivoa naisille -
ohjelmia, keskustelevat ohjelmien 
aiheista ja rohkaisevat toinen 
toisiaan rukoilemaan yhdessä. 
 
5. Intiassa ja Nepalissa abortit, 
raiskaukset, kunniamurhat ja 
ihmiskauppa ovat yleisiä. Jeesus, 
suojele naisia ja pikkutyttöjä. 
Herätä muut arvostamaan heitä. 
“Puolustakaa orpoja ja 
onnettomia, huolehtikaa 
köyhistä ja kurjista. Pelastakaa 
heikot ja vähäväkiset, 
vapauttakaa heidät sortajien 
käsistä.” (Ps. 82: 3-4) 
 
6. Herra, rohkaise intialaisnaisia 
vastustamaan kulttuurin ja 
perheen tuomaa painetta 
synnyttää poikalapsia. Näin naiset 
eivät päädy tyttövauvojen 
abortoimiseen tai tappamiseen 
pian synnytyksen jälkeen. 
 
7. Isä, tuo turva ja varjelus Toivoa 
naisille -työn kaikille 
työntekijöille ja vapaaehtoisille 
Etelä-Aasiassa. Muista myös 
heidän perheitään. 
 
8. Jeesus, herätä ensi kertaa 
äideiksi tulevissa ymmärrys, että 
äidinmaito lisää vastasyntyneen 
vastustuskykyä ja antaa 
välttämättömiä ravintoaineita. 
Äidinmaito on kuin ensimmäinen 
”luonnollinen” rokotus, joka 
vahvistaa elimistön 
immuunipuolustusta ja vähentää 
imeväiskuolleisuutta. 
 
9. Jeesus, turvaa varat Toivoa 
naisille -ohjelmien tuottamiseen 
15 kielellä Etelä-Aasiassa. Johdata 
mahdollisten uusien kielien 
mukaantuloa. 
 
10. Herra, herätä viranomaiset 
suojelemaan Etelä-Aasian 
kristittyjä kodeissa, 
seurakunnissa, kouluissa ja 
orpokodeissa. Auta kristittyjä, 
joita on raiskattu, hakattu ja 
poltettu. Muista tapettujen 
perheitä. 
 
11. Isä, tue Nepalin Toivoa naisille 
-tiimiä, johon kuuluvat Sarita, 
Tulsa, Krishna, Boby, Kalpana, 

Shanti, Prapti, Uma, Kanchhi, 
Rekha, Anugrah ja Bina. Avaa 
kuulijoiden sydämet oppimaan 
Sinusta ja vastaanottamaan 
tietoa, joka auttaa parempaan 
elämään. 
 

 
12. Jumala, muista 
nepalilaisnaisia, jotka aviomies on 
hylännyt, koska naiset eivät ole 
synnyttäneet poikalasta. Vakuuta 
naisille, että Sinä et hylkää 
milloinkaan, vaan rakastat ja 
pidät huolta päivästä toiseen. 
 
13. Nepalilaisperheet myyvät jopa 
vain viisivuotiaita tyttöjä 
orjatyöhön kotiapulaisiksi Intiaan 
ja Kiinaan. Työtä on päivällä ja 
yöllä, ruuan puute ja nukkuminen 
lattialla uuvuttavat. Tyttöjä 
myydään bordelleihin, raiskataan 
ja kidutetaan. Heidät pakotetaan 
palvelemaan päivittäin useaa 
miestä. Jeesus, armahda! 
 
14. Isä, auta nepalilaisia, jotka 
menettivät maanjäristyksissä ja 
tulvissa kotinsa, karjansa ja 
satonsa. Johdata TWR:n Nepalin 
työhön lisää resursseja. Turvaa 
henkilökunnan matkat 
syrjäseuduille viemään ruokaa, 
vuodevaatteita, saippuaa, radioita 
ja muuta tarpeellista. 
 
15. Kristus, herätä Nepalin 
köyhyysloukkuun joutuneissa 
perheissä toivo paremmasta 
tulevaisuudesta. Johdata moni 
kuulemaan Sinun rakkaudestasi ja 
arvosta, joka heillä on Jumalan 
lapsina Nepalissakin. 
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16. Isä, anna Toivoa naisille -työn 
työntekijöille mahdollisuus jatkaa 
naisten kouluttamista ja erilaisten 
taitojen opettamista. 
 
17. Jeesus, lähetä Etelä-Aasian 
äideille tieto, että heidän 
tyttärensä ovat arvokkaita ja 
ansaitsevat tulla suojelluiksi, 
kunnioitetuiksi ja rakastetuiksi. 
Johdata myös äitipuolet hellimään 
ottotyttäriään ja opettamaan 
pojilleen ja lastenlapsilleen 
tyttöjen kunnioittamista. 
 
18. Herra, auta Etelä-Aasian 
nuoria, naimisissa olevia naisia, 
jotka pelkäävät joutuvansa 
poltetuiksi elävältä, hakatuiksi 
hengiltä tai ajetuiksi itsemurhaan, 
koska aviomies tai sukulainen 
kohtelee heitä julmasti. Muuta 
niin miesten kuin naistenkin 
asenteet, jotta tällaista 
väkivaltaa ei enää siedetä. 
 
19. Jumala, salli muita uskontoja 
tunnustavien eteläaasialaisten 
naisten ja tyttöjen kuulla Sanasi 
totuus ja kokea Sinun rauhasi. 
Vapauta demonisten voimien ja 
noituuden sitomat Kristuksen 
Jeesuksen nimessä. 
 
20. Isä, johdata Toivoa naisille -
ohjelmat paštun, punjabin ja 
urdun kielille, jotta moni voisi 
kuulla ohjelmia omalla 
äidinkielellään Afganistanissa ja 
Pakistanissa sekä netin 
välityksellä kautta maailman. 
Johdata lisää islamilaisen 
maailmankuvan tuntevia naisia 
vastaamaan kuulijoiden 
kysymyksiin. 
ALAJÄRVI/Lehtimäki kirkko: klo 
14.00 Toivoa naisille – tee uhri 
näkyväksi, Satu Hauta-aho, 
verkostokoordinaattori. Musiikissa 
mukana Jukka Leppilampi. 
 
21. Herra, anna masennuksen 
kanssa kamppailevien naisten 

kokea, että Sinä olet lähellä niitä, 
joilla on murtunut mieli, ja että 
Sinä kuulet ja pelastat kaikesta 
hädästä vanhurskaat, jotka 
huutavat apua. (Ps. 34: 18) 
 
22. Monet afgaaninaiset käyttävät 
huumeita pakotienä 
todellisuudesta, joka on täynnä 
julmuutta, kärsimystä ja 
menetyksiä. Jotkut myyvät 
lapsiaan oman riippuvuutensa 
ylläpitämiseksi. Jeesus, auta 
huumekaupan tuhoamia perheitä 
Afganistanissa. 
 
23. Afgaanileskien keski-ikä on 35 
vuotta, ja 94 prosenttia heistä on 
lukutaidottomia. Useimmilla 
leskillä on elätettävänä monta 
lasta. Herra, synnytä 
afgaanileskille 
työmahdollisuuksia.  
“Minä olen köyhä ja avuton, 
mutta sinä, Herra, pidät minusta 
huolen. Sinä olet apuni ja 
pelastajani. Jumalani, älä viivy!” 
(Ps. 40: 18). 
 
24. Jumala, anna 
afganistanilaisille ja 
pakistanilaisille vapaus valita 
uskonto, ilmaista henkilökohtaista 
uskoa, jakaa kirjallisuutta ja 
kuunnella kristillisiä radio-
ohjelmia. Ohjelmat Sinun 
armahtavasta rakkaudestasi ja 
armostasi voivat tavoittaa 
eristyksissä ja pelossa elävien 
naisten kodit. Salli näiden naisten 
oppia tuntemaan totuus, joka 
tekee heistä vapaita. (Joh.8: 32) 
 
25. Jeesus, johdata viranomaiset 
ja kristityt kohtaamaan köyhiä, 
syrjäytyneitä naisia. Herätä 
heidät auttamaan naisia, jotta 
nämä voisivat täyttää lastensa 
tarpeet, lapset pääsisivät kouluun 
ja saisivat elää vapaina 
tavoitellen onnea ja arvostusta. 
 
26. Mitä tarkoittavat armo, 
anteeksiantamus ja katumus? 

Jumala, synnytä kuulijoissa 
ymmärrys. (Ef. 2: 8-9) 
 
27. Pyhä Henki, johdata Etelä-
Aasian johtajat kohtaamaan 
Jeesus yliluonnollisesti, kuten 
Saulille tapahtui Damaskoksessa. 
Avaa silmät näkemään, pehmitä 
sydämet, osoita syntisyys ja luo 
uusi elämä. (Apt. 9: 3-6)   
 
28. Etelä-Aasian maaseudulla on 
vain vähän koulutettuja opettajia 
ja todella vähän naisopettajia, 
joita tytöt tarvitsevat. Isä, avaa 
tytöille ja naisille mahdollisuus 
koulunkäyntiin, jotta he voisivat 
pitää parempaa huolta 
perheistään. 
KAUHAVA/Ylihärmä kirkko: Messu 
klo 13.00 jonka jälkeen 
lähetystilaisuus srk talolla. 
Toivoa naisille -tuulahduksia 
Intiasta, Satu Hauta-aho. 
 
29. Herra, johdata valistuneita 
Etelä-Aasian johtajia 
vaikuttamaan poliitikkojen, 
mediaväen ja työnantajien 
asenteisiin niin, että naisten ja 
tyttövauvojen arvostus kasvaa. 
Näin haitalliset kulttuurien 
käytännöt voisivat muuttua. 
 
30. Isä, lähetä lisää kätilöitä, 
synnytyslääkäreitä ja 
gynekologeja, jotta naisten 
terveyspalvelut paranisivat ja 
raskaana olevien äitien ja heidän 
vauvojensa elämä pelastuisi Etelä-
Aasiassa. 
 
31. Jeesus Kristus, rukoilemme 
viisautta ja lisää koulutusta 
Toivoa naisille -työn 
vapaaehtoisille ja työntekijöille. 
He neuvovat ja opettavat Toivoa 
naisille -ohjelmien kuuntelijoita 
ja esirukoilijoita. Monet heistä 
ovat köyhiä, elävät kurjissa 
oloissa ja tietävät vain vähän 
rakkaudesta, jota osoitat heitä 
kohtaan. 

 
 
 
 

 



 

 

Toivoa naisille -työn johtaja Peggy Banksin kirje 

 
Rakkaat ystävät, 
 
Tuhansia vuosia sitten Vanhan Testamentin profeetta Jeremia kirjoitti: ”Siunattu on se mies, joka luottaa 
Herraan ja panee turvansa häneen! Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa 
veteen. Ei se pelkää helteen tuloa, sen lehvät pysyvät aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä ole 
mitään hätää, silloinkin se kantaa hedelmää” (Jeremia 17:7,8). Hänen sanansa puhuvat yhä kristityille. 
 
Tänä vuonna aion pohtia tätä Jeremian kirjan kohtaa ja rukoilla, että se muuttaisi minua. Haluan rohkaista 
sinua yhdessä kanssani ymmärtämään yhä paremmin tätä Sanan kohtaa. On tärkeää pyytää Jumalalta 
viisautta, jotta ymmärtäisimme Raamattua (Psalmi 119:18). Jeremia sanoo, että Jumalan siunaukset tulevat 
niiden osaksi, jotka luottavat Jumalaan olosuhteista riippumatta. Siunauksen voi määritellä sellaiseksi 
Jumalan vaikutukseksi, joka täyttää sielumme ilolla hänessä. 
 
Kasvettuani kristittynä olen ymmärtänyt, että luottamukseni Jumalaan kumpuaan siitä, mitä hän sanoo 
itsestään. Hän on pyhä, vanhurskas ja kaiken luodun yläpuolella. Jos uskon siihen, että Jumala on luotettava, 
voin elää ja toimia luottaen häneen. 
 
Voimme luottavaisina ”hymyillä tulevaisuudelle” kuten Sananlaskujen kirjan nainen (Sananlaskut 13:25). 
Turvamme on hänessä, ei itsessämme tai muissa ihmisissä. Nöyränä olen havainnut, kuinka monet Toivoa 
naisille -ohjelman kuuntelijat iloitsevat ja ovat tyytyväisiä kärsimystenkin keskellä. 
 
Kun luotamme Jeesukseen, olemme kuten Jeremian puu, jonka juuret ulottuvat syvälle ja saavat ravintonsa 
Herralta. Elämämme vaikeina aikoina pelkomme ja ahdistuksemmevat voi muuttua Jumalan rauhaksi. 
Koetusten aikoina elämme Hengen hedelmien täyttämää elämää. Hedelmiä ovat rakkaus, ilo, rauha, 
ystävällisyys, lempeys ja itsehillintä (Galatalaiskirje 5:22, 23). 
 
Rukoilkaa Herraa, että hän antaisi meidän kasvaa evankeliumin totuudessa ja kantaa hedelmää, joka siunaa 
muita. 
 
Hänessä sydämemme iloitsee, 
Peggy Banks 
johtaja, TWR Toivoa naisille 
 

 

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, kazakki 
2222 15042 Turkki, turkki 
2222 35103 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 -rukous-
liike 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 


