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Rukousaiheita
1. Pyhä Jumala, Sinä 

tiedät, missä evankeliu-
mille on eniten tarvetta. 

Anna Sansan työntekijöille ja 
hallitukselle viisautta työn suun-
nitteluun. Auta suuntaamaan 
lahjoitusvarat oikeille alueille ja 
niihin medioihin, jotka parhaiten 
tavoittavat kunkin alueen asuk-
kaita. 

2. Kiitetään lukuisista 
vapaaehtoisista, jotka 
antavat aikaansa ja 

osaamistaan medialähetystyön 
hyväksi. Siunaa jokaista vapaaeh-
toista. Anna tähän päivään juuri 
sitä, mitä itse kukin tarvitsee. 

Rukous on silta Jumalan luokse
Tämä on Medialähetys Sanansaattajien rukouskalenteri.  
Voit käyttää kalenteria yksin tai yhdessä vaikkapa 
raamattu- tai lähetyspiirisi kanssa. 
Tervetuloa mukaan rukoilemaan 
medialähetystyön puolesta!

Heitä huolesi rukousseinälle
Oletko tutustunut Sansan kotisivujen 
rukousseinään? Voit jättää omia esirukous- 
pyyntöjä ja rukoilla toisten jättämien aiheiden 
puolesta osoitteessa sansa.fi/esirukoukset.

3. Tuomme eteesi kump-
panimme Kiinassa, 
jossa internetin käyttöä 

rajoitetaan. Rajoitukset vaikeut-
tavat myös raamatunopiskelua 
netissä ja kristilliseen materiaa-
liin tutustumista älypuhelimella. 
Rukoillaan, että Jumala ohjaa 
oikeat henkilöt kehittämään 
mandariinikiinankielistä työtä 
ja avaa uusia keinoja kiinalaisten 
koskettamiseksi.

4. Yhteistyökumppa-
nimme FEBC-Japani 
etsii uusia juontajia 

nuortenohjelmille ja Keikon 
kirjelaatikko -ohjelmalle, jonka 
pitkäaikainen juontaja on jäänyt 
eläkkeelle. Herra, johdata sopivat 
henkilöt työhön.

5. Isä, tue Kamerunin ful-
fuldenkielisten ohjelmi-
en kuuntelijoita, jotka 

ovat ehkä jo vuosia harkinneet 
kristityksi kääntymistä. Varjele ja 
vahvista jo kääntyneitä, jotka jou-
tuvat salaamaan uskonsa eivätkä 
voi tavata toisia kristittyjä.



Rukousaiheita

6. Kiitos rukouskummeista, 
jotka rukoilevat Sansan 
työntekijöiden puolesta. 

7. Pyydetään siunausta 
tekniikalle, jota tarvitaan 
Sansan työssä. Sinä tiedät 

käynnissä olevat video- ja radio-
tuotannot, mobiilisovellukset 
ja muut tietotekniset hankkeet. 
Auta niiden kanssa.

8. Kiitos ensimmäisestä, 
suomalaisille nuorille 
toteutetusta Summer 

Mission Schoolista Kroatiassa. 
Rukoillaan, että ”kesäkoulu” 
kantaa runsasta hedelmää. Pyy-
detään viisautta, kun Sansassa 
päätetään nuorten parissa tehtä-
vän työn jatkosta.

9. Siunaa Kroatian evankeli-
sen kirkon työtä lasten ja 
nuorten parissa. Rukoil-

laan siunausta sananjulistajille, 
että evankeliumi tavoittaisi kroa-
tialaisten sydämiä saarnatuolista, 
radion, television ja internetin 
kautta ja myös henkilökohtaisissa 
kohtaamisissa. 

10. Rukoillaan venäjän-
kielisille juutalaisille 
suunnattujen net-

ti-tv-ohjelmien puolesta. Anna 
Caspari-keskuksen Israelissa 
tekemien ohjelmien saada yhä 
enemmän katsojia.

11.Kiitos, että projekti-
työntekijämme Mar-
jut ja Amarjit Chugh 

palasivat Intian-kaudeltaan 
turvallisesti Suomeen. Pyydetään 
nyt jo eläkkeellä olevalle Amar-
jitille voimia ja viisautta käsikir-
joittaa uusia jaksoja hindinkie-
liseen tv-ohjelmaan. Rukoillaan 
ohjelmasarjalle jatkoa

12. Pyydetään lähetys-
työntekijöillemme 
Eeva ja Jari Vähä-

sarjalle siunausta ja varjelusta, 
kun uusi työkausi alkaa TWR:n 
työyhteydessä Wienissä.

13.Siunaa TWR-Euroo-
pan teknisen osaston 
työtä. Rukoillaan eri-

tyisesti TWR:n ja kumppaneiden 
yhteisen, pakolaisille tarkoitetun 
mobiilisovelluksen kehittämisen 
puolesta. Rukoillaan, että sovel-
lus koituu monille pakolaisille 
siunaukseksi.

14.Siunaa Sansan 
lähetystyöntekijöitä 
Marja-Liisa ja David 

Ezzineä ja arabiankielistä koti-
kirkko-ohjelmaa, jonka tekemistä 
David jatkaa eläkkeelläkin. Ole 
läsnä kaikissa kohtaamisissa, kun 
he auttavat Suomessa asuvia pa-
kolaisia löytämään maastamme 
hengellisen kodin.

15.Isä, siunaa myös 
muita Sansan lähe-
tys- ja projektityön-

tekijöitä: Sirpa Rissasta ja Mikael 

Tunéria SAT-7:n palveluksessa, 
Elina Braz de Almeidaa Kroa-
tiassa sekä Eila Murphya ja Raili 
Tapiota Suomessa. Pyydetään 
varjelusta Eilan ja Mikaelin ulko-
maan työmatkoille.

16.Rukoillaan Sansan 
työntekijöiden ter-
veyden ja jaksamisen 

puolesta. Kiitos, että voimme 
tuoda myös Sansan ulkomaisten 
kumppanien työntekijät Sinun 
kasvojesi eteen. Vahvista ja varje-
le heitä.

17.Kiitos Raamattu 
kannesta kanteen -ra-
dio-ohjelmasta. Kiitos 

jokaisesta, joka tukee ohjelmaa 
rukouksin tai taloudellisesti. Ru-
koillaan, että yhä uudet ihmiset 
tulisivat raamattuopetuksilla ra-
vituiksi. Rukoillaan myös viisaut-
ta päivittäiseen ohjelmatyöhön ja 
ohjelmasarjan kehittämiseen.  

18.Isä, näet Sansan stra-
tegiakauden vision, 
että kuuntelemme 

kumppanien toiveita entistä pa-
remmin ja autamme heitä ver-
kostoitumaan. Anna sansalaisille 
viisautta toimia niin, että tämä 
visio voisi toteutua.

19.Rakas Jumala, tuo-
daan eteesi Nuoret 
sydämellä -ohjelman 

tekijät Syyriassa. Varjele hei-
tä. Anna heille viisautta tehdä 
sellaisia radio-ohjelmia, että yhä 
useampi alueen nuori haluaa 
tutustua Sinuun. Anna rauha 
Syyriaan. 

20.Kristityksi käänty-
neitä pidätetään ja 
vainotaan Iranissa 

jatkuvasti. Pyhä Jumala, vahvis-
ta vangittujen uskoa ja vaikuta Valokuitukaapeli siirtää kuvaa ja 

ääntä Maailman valosta maan ääriin.



viranomaisiin, että vangitut 
vapautettaisiin. Rohkaise uskovia 
omaisia. 

21.Herra, siunaa Inke-
rin kirkon nettityötä 
ja anna viisautta so-

siaalisen median kehittämiseen. 
Rukoillaan Sansan kansalliselle 
työntekijälle Oksanalle taitoa 
koordinoida kirkon mediatyötä 
Karjalan tasavallan alueella. 

22.Rukoillaan Sansan 
muiden kansallisten 
työntekijöiden puo-

lesta: Nenad radiotyössä Kroa-
tiassa sekä Parastoo ja Nikoo 
SAT-7:n tv-työssä Kyproksella. 
Anna heille viisautta ja voimia 
työhön.

23.Pyhä Jumala, näet 
Turkin ja maan 
kristityn vähemmis-

tön. Rukoillaan rohkeutta elää 

kristittynä ja varjelusta arkeen. 
Rukoillaan Turkin Hanna-tiimin 
puolesta, Sanan yhteistyöradio-
aseman puolesta sekä SAT-7 
Türkin henkilökunnan puolesta. 

24.Kiitos, että olet 
siunannut Suomen 
Hanna-työtä ja 

kutsut jatkuvasti mukaan uu-
sia naisia. Rukoillaan siunausta 
Sansan uudistuneelle Hanna-työ-
ryhmälle, johon kuuluvat Satu 
Hauta-aho, Eeva Vähäsarja ja 
Liisa Heinänen.

25.Herra, jätämme 
käsiisi Sansan talou-
den. Anna viisautta 

käyttää lahjoitusvarat Sinun 
mielesi mukaisesti, niin että yhä 
useampi saisi kuulla evankeliu-
min.

26.Kiitos heistä, jotka 
ovat sitoutuneet 
Sansan näkyyn ja 

toimivat vapaaehtoisina hallituk-
sessa. Johdata hallitusta pää-
töksenteossa, anna sen jäsenille 
viisautta ja rohkeutta. Rukoillaan 
myös Sansan syyskokouksen 
26.11.2016 puolesta.

27. Rukoillaan tulevien 
tapahtumien ja seu-
rakuntavierailuiden 

puolesta. Johdata tilaisuuksiin 
uusia ihmisiä ja innosta heitä 
medialähetystyöhön. Kiitos yh-
teistyöstä yhä uusien seurakun-
tien kanssa.

28.Herra, anna viisaut-
ta TWR-Intian jälki-
hoitotyöntekijöille, 

jotka kirjoittavat henkilökoh-
taisia vastauksia kuuntelijoiden 
lähettämiin kysymyksiin. Anna 

1 Joh.5:14 Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän 
kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti.

Etsimme vapaaehtoisia, jotka sitoutuvat 
rukoilemaan kukin yhden Sansan työntekijän 
puolesta 40 päivän ajan. 

Rukouskummiksi voi ryhtyä kuka tahansa, 
jolla on halu rukoilla. Jos kiinnostuit, 
ota yhteyttä Anitta Vuorelaan: 
anitta.vuorela@sansa.fi tai p. 050 448 8009.



luku- ja kirjoitustaidottomien 
saada vastauksia suoraan ra-
dio-ohjelmista.

29.Rukoillaan manda-
riinikiinankielisten 
mobiilisovellusten 

parissa tehtävän työn puolesta. 
Rukoillaan viisautta teknisiin rat-
kaisuihin ja kiinnostavan sisällön 
tuottamiseen. Rukoillaan myös 
riittävästi varoja markkinointiin, 
niin että yhä useampi kiinalainen 
löytää sovellukset.

Toivotko rukoustukea?
Sansan toimistolla on joka arkipäivä 
kello 14 työntekijöiden yhteinen rukoushetki, 
jossa rukoilemme myös meille lähetettyjen 
aiheiden puolesta. Voit lähettää esirukous-
pyyntösi osoitteella sansa@sansa.fi tai 
Medialähetys Sanansaattajat, PL 13, 
05801 Hyvinkää. 

Liity naisten maailmanlaajaan 
rukousverkostoon 
Tilaa maksuton Hanna-rukouskalenteri 
osoitteesta hannat@sansa.fi tai 
p. 019 457 7700.

Yhteystiedot
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 HYVINKÄÄ
Puhelin: 019 457 7700
Sähköposti: sansa@sansa.fi tai etunimi.sukunimi@sansa.fi
Lahjoitustili: IBAN  FI37 5062 0320 0320 18
Ulkomailta lahjoitettaessa: SWIFT/BIC:  OKOYFIHH

facebook.com/Sanansaattajat

twitter.com/Sanansaattajat

www.sansa.fi

Voit tulostaa lisäkappaleita tästä rukouskalenterista osoitteesta sansa.fi/esirukoukset tai 
tilata Sansan toimistolta joko paperiversiona tai sähköisesti.

Älkää olko mistään huolissanne, 
vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, 
anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.
Fil. 4:6

30.Pyydetään viisaut-
ta FEBC:n Ban-
gkokin-aseman 

työntekijöille, kun he vastaavat 
thaimaalaisten kuuntelijoiden 
tarpeisiin ja monenlaisiin ky-
symyksiin. Siunaa joulunajan 
tapahtumien valmistelua. Johdata 
tilaisuuksiin ihmisiä, jotka eivät 
vielä tunne Sinua. 

31.Siunaa reformaati-
on merkkivuoden 
2017 valmisteluita 

ja tilaisuuksia, joita Sansakin 
vuoden aikana järjestää. Anna 
merkkivuoden koitua Sinun 
kunniaksesi.
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