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Rukousaiheita
1. Kiitämme Jumalaa 

Sansan työn yhteydessä 
toimivista medialähe-

tyspiireistä, rukous-, raamattu- 
ja Hanna-piireistä. Kiitämme 
piirien vetäjistä, joista monet 
ovat jo vuosia rukoilleet Sansan 
työn puolesta ja keränneet varoja 
lähetystyölle. Kiitos myös ruko-
uskummeista ja muista esirukoi-
lijoista. Siunaa heistä jokaista.

2. Rakas Jumala, tuomme 
eteesi Sansan henki-
lökunnan. Sinä näet 

jokaisen työntekijän ja tiedät 
erilaisten tehtävien vaatimukset 
ja haasteet. Rukoilemme tänään 
jokaiselle työntekijälle viisautta, 
varjelusta ja terveyttä. Rukoilem-
me työssä jaksamista ja riittävää 
lepoa.

Yhteys muodostettu
Tämä on Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 
rukouskalenteri. Voit käyttää kalenteria yksin tai 
yhdessä vaikkapa raamattu- tai lähetyspiirisi kans-
sa. Tule mukaan rukoilemaan medialähetystyön 
puolesta! Kiitos rukoustuestasi.

3. Kiitämme Herraa Raa-
mattu kannesta kanteen 
-ohjelmasta (Rkk), joka

on jatkunut jo 20 vuotta. Rukoi-
lemme 3.3. radioitavan juhla-
lähetyksen puolesta. Kiitämme 
vapaaehtoisista, jotka ovat teh-
neet suuren työn Rkk-nettisivu-
jen ja mobiilisovellusten parissa. 
Pyydämme siunausta Rkk-tiimin 
työhön ja viisautta ohjelman 
kehittämiseen.

4. Rukoilemme kump-
panimme Wind-FM:n 
puolesta. Pyhä Jumala, 

tiedät Mongolian taloustilanteen 
ja pääkaupungin ilmansaasteet. 
Anna terveyttä Wind-FM:n 
työntekijöille ja johdata heitä 
työssään. Pidä huoli maakunnis-

sa olevista työntekijöistä, joista 
moni on yksinäinen. Siunaa 
suunnitelmat kolmen uuden ra-
dioaseman pystyttämisestä, niin 
että yhä useampi mongolialainen 
kuulee kristillistä ohjelmaa.

5. Herra, näet erään aasia-
laisen kumppanimme 
evankeliointityön, jossa 

kristityksi kääntyneet imaamit 
opettavat radio-ohjelmissa ja 
kohtaavat muslimitaustaisia 
kuuntelijoita. Avaa kuunteli-
joiden sydämiä ja johdata yhä 
useampia tuntemaan Sinut. Var-
jele työssä mukana olevia ja hei-
dän perheitään kaikelta pahalta.



Rukousaiheita

6. Rukoilemme Aasiassa ja 
erityisesti Indonesiassa 
tehtävän kriisiradiotyön 

puolesta. Kiitämme siitä, että 
kumppanimme Indonesiassa on 
saanut vahvistusta hallinnollisiin 
tehtäviin. Rukoilemme, että tä-
män vuoden suunnitelmat uusien 
tiimiläisten kouluttamiseksi voi-
vat toteutua, niin että luonnon-
katastrofin iskiessä tiimi pystyy 
entistä tehokkaammin auttamaan 
kriisialueen viestinnässä. 

7. Herra, tuomme eteesi 
TWR:n Kätketyt aarteet 
-ohjelman, jota Sansakin 

tukee. Kiitos tästä kuuntelulait-
teille ladattavasta ohjelmasta, 
joka on tarkoitettu seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreille. Johdata 
ohjelman jakelua, että mahdol-
lisimman moni saisi ohjelmasta 
apua ja löytäisi elävän toivon Jee-
suksessa. Anna varoja ohjelman 
tuottamiseen bulgarian, tsekin, 
unkarin ja venäjän kielille.

8. Kiitos Keski-Aasiassa ka-
zakin kielellä kuultavasta 
Naiset toivon lähteellä 

-ohjelmasta. Kiitos, että suoma-
lais”hannojen” tuella kazakinkie-
listen ohjelmien kuuluvuusalue 
laajenee. Siunaa ohjelmanteki-
jöiden koulutus, että he osaavat 
aiempaa paremmin käsitellä 

ohjelmissa omaan kulttuuriinsa 
liittyviä asioita kristillisestä näkö-
kulmasta.

9. Kiitos yhä laajenevasta 
naisten Hanna-työn ru-
kousverkostosta Suomes-

sa. Kiitos siitä, että suomalaiset 
haluavat kustantaa Naiset toivon 
lähteellä -ohjelmien tuottamis-
ta ja lähettämistä Indonesiassa, 
Intiassa, Kambodžassa, Turkissa 
ja Keski-Aasiassa. Anna monien 
löytää näistä ohjelmista elävä 
Kristus voimanlähteekseen.

10. Kiitämme laajas-
ta vapaaehtoisten 
verkostosta. Kiitos 

jokaisesta arvokkaasta ystäväs-
tä, joka haluaa uhrata aikaansa 
Sansan työn hyväksi. Pyydämme 
siunausta heidän elämäänsä. Isä, 
Sinä näet eri elämäntilanteet ja 
asiat, joissa ystävämme juuri nyt 
tarvitsevat apuasi.

11.Rukoilemme toi-
minnanjohtaja Juha 
Auvisen ja muiden 

Sansan johtajien puolesta. Herra, 
ohjaa heitä vaativassa työssään. 
Anna viisautesi ja ymmärryksesi 
heidän käyttöönsä joka päivä. 
Kiitos, että suojelet ja varjelet 
heitä ja heidän perheitään.

12.Pyhä Jumala, tuom-
me eteesi Sansan 
hallituksessa työs-

kentelevät henkilöt. Siunaa heitä 
kaikilla elämänalueilla. Anna 
viisautta päätöksenteossa. Kiitos 
heidän ajastaan ja kaikesta muus-
ta panostuksesta Sansan hyväksi.

13.Siunaa Eeva ja Jari 
Vähäsarjan työtä 
medialähetysjärjestö 

TWR:n palveluksessa Itävallan 
Wienistä käsin. Anna viisautta ja 

johdatusta juuri niihin asioihin, 
joiden parissa he tänään työsken-
televät. Varjele heitä matkoilla ja 
pidä huoli heidän läheisistään.

14.Herra, tuomme 
eteesi tv-tuottaja 
Mikael Tunérin, joka 

toimii SAT-7 Parsin työyhtey-
dessä Suomesta käsin. Siunaa ne 
monet työmatkat, joita hänellä on 
kevään aikana ulkomaille, tv-oh-
jelmien kuvaukset ja kokoukset. 
Kiitos hänen panoksestaan sii-
hen, että yhä useampi iranilainen 
kuulee pelastavasta Jumalasta.

15.Kiitos kaikista uusis-
ta mobiilisovelluk-
sista, joiden avulla 

iranilaiset katsojat voivat olla 
turvallisesti yhteydessä SAT-7 
Pars -kanavan katsojapalveluun. 
Johdata jokainen katsoja Jeesuk-
sen tuntemiseen. Anna myös 
Suomeen tulleiden farsin kieltä 
puhuvien saada tieto tästä tv-ka-
navasta, jota voi katsoa puheli-
mella.

16.Taivaan Isä, anna yhä 
useampien Lähi-idän 
ja Pohjois-Afrikan 

lasten voida katsoa SAT-7 Kids 
-kanavaa. Anna evankeliumin 
koskettaa jokaista katsojaa, niin 
lasta kuin aikuista. Siunaa ja var-
jele ohjelmantekijöitä.

17.Isä, tuomme eteesi 
Marja-Liisa ja Da-
vid Ezzinen ja koko 

tiimin, joka tekee arabiankielistä 
kotikirkko-ohjelmaa SAT-7:lle. 
Pyydämme siunausta ja varje-
lusta maalis-huhtikuussa oleviin 
kuvauksiin, jolloin on määrä tal-
tioida 27 uutta jaksoa. Rukoilem-
me ohjelman katsojien puolesta. 
Herra, puhuttele ja kosketa heistä 
jokaista.  



18.Rukoilemme Suo-
messa olevien tur-
vapaikanhakijoiden 

ja pakolaisten puolesta. Herra, 
vedä heitä luoksesi. Anna meille 
rohkeutta ja viisautta olla heille 
lähimmäisinä. Rukoilemme Mar-
ja-Liisa ja David Ezzinen puolesta, 
kun he kohtaavat Suomessa olevia 
arabiankielisiä ihmisiä. Ole läsnä 
jokaisessa tapaamisessa ja keskus-
telussa ja johdata niitä tahtomallasi 
tavalla.

19.Rukoilemme San-
san tämän vuoden 
tapahtumien ja 

niiden valmistelujen puolesta, 
muun muassa: Sansa on mukana 
Kirkkopäivillä Turussa 19.–21.5., 
Medialähetystyön elopäivät 
Vivamossa 18.–20.8., alueelliset 
medialähetyspäivät Oulussa 23.9. 
ja Jyväskylässä 24.9., ekumee-
nisen lähetyspyhän tilaisuudet 
useilla paikkakunnilla 8.10. sekä 
Hanna-konferenssi Pirkkalassa 
18.11. 

20.Kiitos seniorityön-
tekijöistä, vapaaeh-
toisista aluetyönte-

kijöistä, Hanna-lähettiläistä sekä 
muista vapaaehtoisista, jotka 
vierailevat seurakunnissa pu-
humassa medialähetystyöstä ja 
opettamassa Raamattua. Siunaa 
tämän viikon vierailuja. Rukoi-
lemme, että Jumala nostaisi lisää 
vapaaehtoisia vierailijoita erityi-
sesti Itä-Suomeen. 

21.Kiitämme Juma-
laa monenlaisesta 
yhteistyöstä seura-

kuntien ja kristillisten yhteisöjen 
kanssa. Kiitos yhteistyösopimuk-
sista, joita seurakunnat ja yhtei-
söt ovat solmineet Sansan kanssa. 
Rukoilemme, että saisimme myös 
tänä vuonna useita uusia sopi-
muksia eri puolilta Suomea. 

22.Herra, jätämme 
käsiisi Sansan 
talouden. Kiitos 

jokaisesta työn tukijasta. Kiitos, 
kun annoit viime vuonna työhön 
sen verran varoja kuin tarvittiin. 
Anna viisautta käyttää lahjoitus-
varat Sinun mielesi mukaisesti, 
että yhä useampi voisi kuulla 
evankeliumin.

23.Isä, rukoilemme 
Kroatiassa 1.–31.7. 
toteutettavan Sum-

mer Mission Schoolin puolesta. 
Siunaa suomalaisnuorille tarkoi-
tetun ”kesäkoulun” suunnittelu 
ja valmistelut. Johdata sinne 
juuri ne nuoret, joita Sinä ha-
luat sytyttää medialähetystyölle. 
Ole Pyhän henkesi kautta läsnä 
kesäkoulussa ja anna sen olla siu-
naukseksi osallistujille, avustajille 
ja työntekijöille.

24.Pyhä Jumala, tuom-
me eteesi Kroatian 
evankelisen kirkon, 

jossa on vaalivuosi. Ohjaathan oi-
keat vastuunkantajat oikeille pai-

koille niin paikallisseurakunnissa 
kuin kirkon kokonaishallinnos-
sakin. Kiitämme vapaaehtoisista, 
jotka ovat monin tavoin mukana 
seurakuntien toiminnassa.

25.Siunaa Kroatian-lä-
hetystyöntekijääm-
me Elina Braz de 

Almeidaa ja hänen Thiago-puoli-
soaan. Näet heidän uuden elä-
mäntilanteensa, kun he odottavat 
esikoisen syntymää maaliskuussa. 
Herra, varjele heitä, anna voi-
mia, viisautta ja iloa. Kiitos, että 
siunaat ja varjelet myös Elinan 
sijaiseksi Kutinan seurakuntaan 
tulevaa Seija Uimosta.

26.Kiitos, että saam-
me tuoda kasvojesi 
eteen Eila Mur-

phyn, joka työskentelee FEBC:n 
yhteydessä Suomesta käsin, 
pitkään Kroatiassa palvelleen 
Raili Tapion nyt Suomessa sekä 
Sirpa Rissasen, joka työskentelee 
Kyproksella SAT-7:n hallinnolli-
sissa tehtävissä. Sinä näet heidän 
elämätilanteensa ja asiat, joissa he 
juuri nyt tarvitsevat apuasi. Anna 
voimia ja viisautta tämän päivän 
tehtäviin, siunaa ja varjele.

”Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, 
eikä maa saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, 
taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää.” Jaak. 5:17

Sinustako rukouskummi?
Etsimme vapaaehtoisia, jotka sitoutuvat rukoilemaan 
kukin yhden Sansan työntekijän puolesta 40 päivän ajan. 
Lisätietoa antaa Anitta Vuorela: anitta.vuorela@sansa.fi 
tai p. 050 448 8009.



27. Herra, siunaa Intian 
kristittyjä. Vahvista 
heitä ja anna heille 

rohkeutta pitää uskoaan esillä. 
Siunaa ja varjele kumppanim-
me TWR-Intian työntekijöitä ja 
lukuisia vapaaehtoisia. Auta, että 
mahdollisimman moni intialai-
nen saisi kuulla evankeliumin 
radiosta tai televisiosta ja löytäisi 
uskon Jeesukseen.

28.Pyhä Jumala, kiitos 
että Sansa on saanut 
tehdä mediatyötä 

Kiinaan jo vuodesta 1974. Rukoi-
lemme FEBC:n työntekijöiden 
puolesta Hongkongissa ja Voice 
of Salvationin työntekijöiden 
puolesta Taiwanilla. Pyydämme 
heille viisautta ja taitoa, kun he 
työskentelevät sosiaalisen medi-
an ja mobiilihankkeen parissa. 
Rukoilemme, että uudet kanavat 
ja välineet johdattavat yhä uusia 
kiinalaisia tuntemaan Sinut.

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

Heitä huolesi rukousseinälle

Oletko tutustunut Sansan kotisivujen rukousseinään? Voit jättää omia esirukouspyyntöjä ja 
rukoilla toisten jättämien aiheiden puolesta osoitteessa sansa.fi/esirukoukset.

Liity naisten maailmanlaajaan 
rukousverkostoon tilaamalla 
maksuton Hanna-rukouskalenteri osoit-
teesta 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.

29.Rukoilemme ym-
märrystä ja oikeita 
kontakteja työhön, 

jota monessa maassa parhail-
laan tehdään kristillisten mo-
biilisovellusten kehittämiseksi. 
Pyydämme Jumalan johdatusta 
Jari Vähäsarjan ja Ilkka Kaste-
pohjan tiimeihin. Rukoilemme 
myös Suomessa tekeillä olevan 
Domini-sovelluksen puolesta. 
Anna näiden hankkeiden palvella 
Sinun valtakuntaasi.

30.Isä, tuomme etee-
si lähetyskauppa 
Putiikin toiminnan. 

Anna viisautta kaupan kehittä-
miseen ja johdata uusia ihmisiä 
niin Hyvinkään myymälään 
kuin verkkokauppaan. Tuom-
me eteesi myös Lähde-lehden. 
Rukoilemme, että kun tänäkin 
vuonna kaksi Lähteen numeroa 
julkaistaan Sana-lehden liitteenä, 
yhä uudet ihmiset innostuisivat 
lähetystyöstä. 

31.Isä, siunaa Sansan 
yhteistyökump-
paneita ja heidän 

työntekijöitään niin Suomessa 
kuin maailmalla. Rukoilemme, 
että yhteistyö yhä vahvistuu ja 
keskinäinen ymmärrys syventyy. 
Johdata neuvotteluissa. Anna 
Pyhän Henkesi läsnäoloa myös 
niihin neuvotteluihin, joita käy-
dään mahdollisten uusien kump-
paneiden kanssa.

Ke
rä

ys
lu

pa
 M

an
ne

r-
Su

om
i P

O
L-

20
15

-7
93

5,
 v

oi
m

as
sa

 1
.1

.2
01

6–
31

.1
2.

20
20

, P
ol

iis
ih

al
lit

us
 2

.1
1.

20
15

. L
is

ät
ie

to
ja

 s
an

sa
.fi

.

”Minä luotan sinun 
armoosi, saan iloita 

sinun avustasi. 
Minä laulan kiitosta 
Herralle, hän pitää 
minusta huolen.”

Ps. 13:6


