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Rukousaiheita
1. Rakas Jeesus, anna 

hyvän vahvistua, vaik-
ka ympärillämme on 

paljon pahaa. Sinä näet sodan ja 
väkivallan, pelon ja turvattomuu-
den, kärsivät lapset ja ihmiskau-
pan. Tiedät myös ne epäkohdat, 
joista tiedotusvälineet vaikenevat. 
Anna kristillisen median välittä-
män toivon ulottua sinne, missä 
hätä on suuri. 

2. Kiinalaiset käyttävät 
ahkerasti sosiaalisen 
median WeChat-pal-

velua. Rukoilemme kumppanei-
demme työhön viisautta kehit-
tää tätä mahdollisuutta kertoa 
Jeesuksesta. Rukoilemme tekeillä 
olevan mandariinikiinankielisen 
mobiilisovelluksen puolesta, että 
se valmistuu syksyn aikana ja saa 
innostuneen vastaanoton. 

Rukous kantaa ja kannattaa 
”Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen.” 
Kol. 4:2 

Tervetuloa mukaan rukoilemaan medialähetystyön 
puolesta! Voit käyttää kalenteria yksin tai yhdessä 
vaikkapa raamattu- tai lähetyspiirisi kanssa. 

Kiitos rukoustuesta!

3. Herra, rukoilemme 
Sansan talouden puo-
lesta. Näet, että vuonna 

2017 tuloja on ollut ennakoitua 
vähemmän. Rukoilemme, että 
loppuvuosi on parempi, niin 
että voimme tukea ulkomaisten 
kumppanien mediatyötä siten 
kuin olemme luvanneet. 

4. Kiitämme Jumalaa yh-
teistyöstä seurakuntien 
ja kristillisten yhteisö-

jen kanssa. Kiitos yhteistyösopi-
muksista medialähetystyön sekä 
lähetys- ja projektityöntekijöiden 
tukemiseksi. Rukoilemme, että 
saamme tänäkin vuonna uusia 
sopimuksia eri puolilta Suomea.

5. Rukoilemme SAT-7:n 
kotikirkko-ohjelman 
katsojien puolesta. Pyhä 

Jumala, kosketa heidän sydä-
miään ja kutsu yhä uusia ihmisiä 
seuraamaan Sinua. Varjele ja 
siunaa Marja-Liisa ja David Ezzi-
neä ja koko tiimiä, joka tekee tätä 
arabiankielistä ohjelmaa.

6. Rukoilemme lähetystyö-
hön Hollantiin valmis-
tautuvan Tiina Virtasen 

puolesta ja syksyllä lähetyskurs-
silla olevien Joanna ja Petteri 
Rantamäen puolesta. Herra, auta 
kaikissa käytännön järjestelyissä, 
kun Tiina siirtyy TWR:n pal-
velukseen. Johdata Joannaa ja 
Petteriä sille paikalle, jonka olet 
heille valmistanut. Anna esiru-
koilijoita ja tukijoita.



Rukousaiheita

7. Rakas Taivaan Isä, tuom-
me eteesi lähetystyönteki-
jämme SAT-7:n palveluk-

sessa: tv-tuottaja Mikael Tunér 
farsinkielisessä tv-työssä ja Sirpa 
Rissanen hallinnollisissa tehtä-
vissä. Anna viisautta ja johda-
tusta tämän päivän työtehtäviin. 
Siunaa ja varjele matkoilla.

8. Kiitämme Jumalaa laajas-
ta Sansan vapaaehtoisten 
verkostosta. Rukoilemme, 

että osaisimme tarjota mukana 
oleville mielekkäitä tehtäviä ja 
juuri sellaista tukea, jota kukin 
tällä hetkellä tarvitsee. Auta 
vapaaehtoisia jaksamaan tehtä-
vissään. Kiitos, että voit johdattaa 
myös uusia vapaaehtoisia mu-
kaan toimintaan.

9. Herra, näet ne eri puolilla 
maailmaa asuvat kristityt, 
joiden turvallisuus on 

uhattuna heidän uskonsa vuok-
si. Myös monet kumppanimme 
tekevät mediatyötä tällaisilla 
alueilla. Rohkaise ja varjele heitä 
ja heidän perheenjäseniään. Anna 
heidän loistaa valona maailmassa. 

10.TWR:n Wienin-toi-
misto muuttaa vuon-
na 2018 Kyprokselle. 

Rukoilemme, että muuttoon 
liittyvät monet käytännön asiat 
hoituvat hyvin. Rukoilemme hen-
kilökunnan puolesta ja erityisesti 
lähetystyöntekijöidemme Eeva ja 
Jari Vähäsarjan puolesta. Heidän 
tuleva asuin- ja työpaikkansa on 
vielä avoin.

11.Herra, tuomme 
eteesi Eila Murphyn, 
joka työskentelee 

FEBC:n yhteydessä Suomesta kä-
sin, pitkään Kroatiassa palvelleen 
Raili Tapion nyt Suomessa sekä 
vanhempainvapaalla olevan Elina 
Braz de Almeidan Kroatiassa. 
Siunaa heitä ja varjele matkoilla. 
Anna voimia ja viisautta tämän 
päivän tehtäviin.

12.Rukoilemme Sansan 
seurakuntavierailu-
jen puolesta. Siunaa 

vierailut niiden valmistelusta 
toteuttamiseen asti. Kiitos, että 
olet läsnä tämänkin viikon tilai-
suuksissa, kutsut niihin ihmisiä 
ja johdatat tahtomallasi tavalla. 
Kiitos, että voit avata ovia myös 
uusiin seurakuntiin.

13.Rukoilemme maa-
ilmanlaajan Toivoa 
naisille/Hanna-työn 

puolesta ja jokaisen “hannan” 
puolesta. Rukoilemme liik-
keen johtajan, Peggy Banksin 
Suomen vierailun puolesta 
13.–21.11.2017. Johdata Pirkka-
lassa 18.11. järjestettävän konfe-
renssin, naisjohtajille suunnatun 
tapahtuman ja muiden tilaisuuk-
sien järjestelyissä. Anna niiden 
kantaa hyvää hedelmää. Siunaa 
Suomen Hanna-työryhmää.

14.Rukoilemme Jeru-
salemissa toimivan 
Netivyah-raamatun-

tutkimuskeskuksen työn ja hen-
kilökunnan puolesta. Pyydämme 
viisautta hepreankielisen me-
diatyön kehittämiseen, niin että 
ohjelmat tavoittavat yhä uusia 
ihmisiä. Siunaa Israelin kansaa.

15.Kiitos, että saamme 
tuoda eteesi Israelis-
sa toimivan Caspa-

ri-keskuksen ja sen henkilökun-
nan. Anna viisautta mediatyön ja 
muun toiminnan kehittämiseen, 
niin että venäjänkielisen yhteisön 
ohella keskus voi palvella yhä 
enemmän myös hepreankielistä 
väestöä.

16.Tänään rukoilemme 
Sansan työntekijöi-
den terveyden ja jak-

samisen puolesta. Näet, että töitä 
on paljon. Anna viisautta erottaa 
olennainen epäolennaisesta. 
Auta keskittämään voimat ja aika 
siihen, mikä parhaiten palvelee 
Sinun valtakuntaasi. Ohjaa vuo-
den 2018 työn suunnittelussa.

17.Kiitos, että siunaat 
jokaista Sansan halli-
tuksen jäsentä perhei-

neen. Kiitos ajasta ja energiasta, 
jota he antavat medialähetystyön 
hyväksi. Anna hallituksen jäse-
nille ja Sansan johtajille viisautta 
päätöksentekoon ja johdatusta 
joskus kipeidenkin päätösten 
tekemiseen.  

18.Herra, tuomme eteesi 
Kambodžassa syksyn 
aikana tehtävän kyse-

lytutkimuksen. Tutkimuksella ha-
lutaan selvittää perheradio Krusa-
FM:n vaikuttavuutta ja kuinka 
asema voisi palvella kuuntelijoita 
aiempaa paremmin. Rukoilemme 



tutkimustiimille viisautta ja varje-
lusta. Siunaa Krusa-FM:n työtä.

19.Rukoilemme Kiinaan 
suuntautuvan syyske-
räyksen ja perhetyötä 

eri maissa tukevan joulukeräyk-
sen puolesta. Herra, anna uskol-
listen lahjoittajien rinnalle myös 
uusia lahjoittajia, niin että yhä 
useampi aasialainen saisi kuulla 
evankeliumin kumppaniemme 
tekemän mediatyön välityksellä. 

20.Pyhä Jumala, pyy-
dämme viisautta 
henkilöstöön liitty-

viin valintoihin. Kiitämme Juma-
laa jokaisesta yhteydenotosta ja 
kiinnostuksesta tehdä medialähe-
tystyötä Suomessa tai maailmalla. 
Rukoilemme selkeää johdatusta 
valintaprosesseihin ja uusien 
lähetystyöntekijöiden kannatus-
renkaiden kokoamiseen. 

21.Kiitos Sansan työn 
yhteydessä toimi-
vista medialähetys-

piireistä, rukous-, raamattu- ja 
Hanna-piireistä. Kiitos piirien ve-

täjistä. Kiitos Sansan työntekijöi-
den rukouskummeista ja kaikista 
muistakin esirukoilijoista. Siunaa 
heistä jokaista. 

22.Herra, tuomme 
eteesi Intian, jossa 
voimistunut hindu-

nationalismi aiheuttaa monen-
laista epävarmuutta. Rukoilemme 
kumppaneidemme TWR-Intian 
ja luterilaisten kirkkojen puoles-
ta. Pyydämme varjelusta Intian 
kristityille ja kristillisen media-
työn tekijöille. Herra, siunaa 
ja varjele myös kaikkia niitä 
intialaisia, jotka ovat löytäneet 
Jeesuksen radion tai television 
välityksellä.

23.Rakas Jumala, näet 
Suomessa olevat 
turvapaikanhaki-

jat. Monet ovat kuulleet Sinusta. 
Kutsu heitä luoksesi. Kiitos, että 
monet kristityksi kääntyneet 
saavat olla siunaukseksi meille 
ja seurakunnille. Varjele heitä. 
Anna päättäjille viisautta antaa 
oleskelupa niille, joille se kuuluu.

24.Rukoilemme 
Lähi-idän ja Poh-
jois-Afrikan lasten 

puolesta. Pyydämme lastenka-
nava SAT-7 Kidsin työntekijöille 
viisautta tehdä rohkaisevia ja 
puhuttelevia ohjelmia. Kiitos, 
että voit johdattaa myös toisin 
uskovia lapsia ja vanhempia kat-
somaan ohjelmia. Rukoilemme 
myös SAT-7:n uuden koulutuska-
navan puolesta. Moni pakolais-
lapsi pääsee kouluun vain televi-
sion välityksellä.

25.Rukoilemme Raa-
mattu kannesta 
kanteen -ohjelman 

kuuntelijoiden puolesta. Kii-
tämme Sinua heistä jokaisesta. 
Rukoilemme, että yhä useampi 
kuuntelija rohkenee elää avoi-
mesti kristittynä. Kiitos, että joh-
datat myös uusia esirukoilijoita ja 
tukijoita ohjelmalle.

26.Tänään muistam-
me Etiopiassa ja 
Eritreassa kuultavia 

afarin-, amharan-, oromon- ja 

”Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, 
et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua.” -Ps. 9:11

Syksyllä 2017 rukoilemme erityisesti kiinalaisten ja Kiinassa tehtävän kristillisen mediatyön puolesta. Lue lisää ja 
osallistu keräykseen osoitteessa sansa.fi.
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tigrinjankielisiä ohjelmia, niiden 
tekijöitä ja kuuntelijoita. Rukoi-
lemme ohjelmille myös uusia 
kuuntelijoita. Rukoilemme, että 
Jumalan rakkaus koskettaa heitä 
ja tuo todellisen muutoksen hei-
dän elämäänsä.

27. Kiitos Sansan seniori-
työntekijöistä, vapaa-
ehtoisista aluetyön-

tekijöistä, Hanna-lähettiläistä 
ja muista vapaaehtoisista, jotka 
käyvät seurakunnissa kertomassa 
medialähetystyöstä ja opetta-
massa Raamattua. Siunaa tämän 
viikon vierailuja. Rukoilemme 
lisää vapaaehtoisia vierailijoita 
erityisesti itäiseen Suomeen. 

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

Heitä huolesi ”rukousseinälle”!  
Voit jättää omia esirukouspyyntöjä ja rukoil-
la toisten jättämien aiheiden puolesta myös 
osoitteessa sansa.fi/esirukoukset.

Sinustako rukouskummi? 
Etsimme vapaaehtoisia, jotka sitoutuvat rukoi-
lemaan kukin yhden Sansan työntekijän puo-
lesta 40 päivän ajan. Lisätietoa antaa Tea Rasi: 
tea.rasi@sansa.fi tai p. 050 437 2151.

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.

”Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee teke-
mään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes 
ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuk-
sessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen.” 
Ef. 3:20–21

28. Rakas Jumala, kiitos 
että saamme tuoda 
eteesi Suomessa 

tehtävän Domini-mobiilisovel-
luksen. Pyydämme viisautta, 
johdatusta sekä riittävästi aikaa 
ja tekijöitä, niin että älypuheli-
miin ladattava sovellus valmis-
tuu aikataulussa ja on käyttäjille 
siunaukseksi.

29.Herra, näet Japanin 
ikääntyvän väestön. 
Rukoilemme kump-

panillemme FEBC-Japanille 
viisautta nuorten tavoittamiseen. 
Kiitos, että voit auttaa löytämään 
nuoria työntekijöitä ja vapaaeh-
toisia, jotka osaavat tehdä uutta 
sukupolvea innostavia ohjelmia.

30.Kiitämme Jumalaa 
Sansan työn ystävis-
tä, esirukoilijoista 

ja tukijoista. Rukoilemme, että 
yhä uudet ihmiset innostuvat 
medialähetystyöstä ja saavat 
sydämelleen työn tukemisen niin 
rukouksin kuin taloudellisesti. 
Anna viisautta ja johdatusta, kun 
pohdimme keinoja tavoittaa työi-
käisiä suomalaisia. 

31. Pyhä Jumala, tuom-
me eteesi kumppa-
nimme Venäjällä. 

Pyydämme apuasi  uusien net-
tisivujen ja mobiilisovelluksen 
tekijöille. Anna uusien välineiden 
johdattaa monia ilosanoman 
äärelle. Siunaa Venäjän kansaa.
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