
Rukous   

             Rohkeus   

Evankeliumi

Sansan työn vaikutusalue

Tervetuloa rukoilemaan medialähetystyön puolesta!  
Leikkaa rukousaiheet talteen lehdestä tai vaihtoehtoisesti tulosta ne 
osoitteesta sansa.fi/esirukoukset. Rukouskalenteria voi tilata myös 
Sansan toimistosta, p. 019 457 7700 tai sansa@sansa.fi.

 F Kiitos kuluneesta vuodesta, 
jonka aikana medialähetystyö 
on mennyt eteenpäin ja kristilli-
set ohjelmat tavoittaneet uusia 
kuuntelijoita ja katsojia. 

 F Joulu voi olla ahdistuksen 
aikaa monessa kotitaloudes-
sa. Herra, siunaa valmisteluja 
ja anna joulumieltä jokaisen 
sydämeen – perheisiin ja yksin 
asuville. 

 F Kiitämme suomalaisten 
taloudellisesta tuesta Kätketyt 
aarteet -ohjelmasarjalle, joka 
on tarkoitettu ihmiskaupan ja 
prostituution uhreille. Kiitos, 
että satoja ohjelman sisältä-
miä MP3-soittimia on jo jaettu 
kristillisten järjestöjen kautta. 
Kiitos myös ohjelman saamasta 
rohkaisevasta palautteesta. 

 F Rukoilemme Toivoa naisille 
-työn ja kaikkien puolesta, jotka 
uskollisesti päivästä toiseen ru-
koilevat maailman naisten puo-
lesta. Siunaa jokaista rukoilijaa. 

 F TWR-Euroopan toimisto muut-
ti syksyllä Kyprokseen. Herra, 
auta uuden toimiston käynnis-
tämisessä sekä työntekijöiden 
ja perheiden sopeutumisessa 
uuteen tilanteeseen. Pyydämme 
siunausta myös lähetystyönte-
kijöillemme Eeva ja Jari Vähä-
sarjalle, jotka jatkavat työtään 
Wienissä kotitoimistosta käsin. 

 F Lähi-idässä ja Pohjois-Afri-
kassa on paljon nuoria, joiden 
elämästä puuttuu tarkoitus ja 
suunta. Pyydämme viisautta 
satelliittitelevisio SAT-7:n ohjel-
mantekijöille, jotta he osaavat 
välittää toivoa ja vakuuttaa nuo-

rille, että Jumalalla on tarkoitus 
jokaisen elämälle. 

 F Pyydämme apua ja johdatus-
ta SAT-7:ssä nähtävän arabian-
kielisen Kotikirkko-ohjelman 
uudistamiseen. Rukoilemme vii-
sautta päätöksiin, keitä ohjelman 
työryhmään jatkossa kuuluu. 
Rukoilemme katsojille Pyhän 
Hengen kosketusta. 

 F Rukoilemme SAT-7 Pars -ka-
navalle työskentelevän tv-tuotta-
jamme Mikael Tunérin puolesta, 
kun hän ohjaa tadžikinkielisen, 
avioliittoa käsittelevän tv-ohjel-
man kuvauksia 14.−17.1.2019 ja 
farsinkielisen opetusohjelman 
kuvauksia 4.−7.2.2019. 

 F Kiitämme siitä, että SAT-7 Pars 
-kanava houkuttelee ruudun 
ääreen yhä useampia katsojia 
Afganistanissa. Rukoilemme 
afgaanikatsojien ja heidän turval-
lisuutensa puolesta. Rukoilemme 
viisautta ja varjelusta yhteyden-
pitoon heidän kanssaan. 

 F Kiitämme Jumalaa yhteistyös-
tä seurakuntien ja kristillisten 
yhteisöjen kanssa. Rukoilemme, 
että saamme yhä uusia seura-
kuntia myös Sansan yhteisöjä-
seniksi. 

 F Rukoilemme Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
uusien ja uudelleen valittujen 
luottamushenkilöiden puolesta. 
Pyydämme viisautta seurakun-
tien päättäjille, kun he tekevät 
lähetystyön tukipäätöksiä. 

 F Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelman tiimissä on vuoden-
vaihteessa henkilövaihdoksia. 
Herra, johdata lähtevien tilalle oi-

keat ihmiset kantamaan vastuuta 
Sanan jakamisesta. Rukoilemme 
ohjelmantekijöille viisautta ja 
ymmärrystä. 

 F Pyydämme siunausta Päivi ja 
Ilkka Kastepohjalle, kun he val-
mistautuvat lähtemään alkuvuo-
desta TWR-Aasian palvelukseen 
Singaporeen. Rukoilemme heille 
runsasta rukoustukea ja riittävää 
taloudellista tukea. 

 F Kiitämme siitä, että evankeliu-
mi etenee Kiinassa. Rukoilemme 
kiinalaiskristittyjen puolesta ja 
erityisesti niiden puolesta, jotka 
kohtaavat vaikeuksia uskonsa 
vuoksi. Rukoilemme media-
työntekijöille viisautta suunnata 
työtä välineisiin, jotka tavoittavat 
parhaiten. 

 F Japanissa itsemurhien määrä 
on maailman korkeimpia. Rukoi-
lemme, että FEBC:n radio-ohjel-
mat saisivat johdattaa Jeesuksen 
luo niitä, joiden sisin on rikki. 

 F Kazakstanissa on edelleen 
vallalla morsiamenryöstö. 
Vuosittain arviolta 15 000 nuorta 
naista siepataan. Rukoilemme 
Kazakstanin naisten puolesta ja 
ohjelmantekijöiden puolesta, kun 
he etsivät keinoja käsitellä tätä 
arkaa aihetta radio-ohjelmissa. 

 F Pyydämme viisautta kumppa-
nillemme First Response Radiolle 
(ns. kriisiradiotyö), kun se arvioi 
toimintansa vaikuttavuutta Intian 
Biharin tulva-alueilla sekä Indo-
nesian maanjäristys- ja tsunami-

alueilla. Arvioinneilla halutaan 
parantaa avustustyötä katast-
rofialueilla. Rukoilemme myös 
riittävää rahoitusta arvioinneille. 

 F Mongolian pääkaupungin 
Ulaanbaatarin ilmanlaatu on 
talvella hälyttävän huono. 
Rukoilemme terveyttä erityisesti 
lapsille, vanhuksille ja raskaana 
oleville. Rukoilemme kaupungin 
päättäjille viisautta tehdä oikeita 
ratkaisuja energian, liikenteen 
ja asumisen suhteen. Koska 
vähävaraisilla ei ole varaa ostaa 
asuntoja, he asuvat jurtissa. 
Jurttien lämmitys on yksi suuri 
syy huonoon ilmanlaatuun. 

 F Rukoilemme Sansan talouden 
ja erityisesti Intian mediatyötä 
tukevan joulukeräyksen puo-
lesta. Kiitos, että saamme olla 
mukana ketjussa, joka rohkaisee 
Intian kristittyjä ja kutsuu myös 
ei-kristittyjä tutustumaan Jee-
sukseen. 

 F Kiitos, että tänäänkin miljoo-
nissa kodeissa ympäri maailman 
kuunnellaan ja katsotaan evan-
keliumia eri medioiden välityk-
sellä. Siunaa jokaista kristillisen 
ohjelman äärellä olevaa. Kosketa 
niiden sydämiä, jotka vielä eivät 
tunne Sinua. 

 F Pyydämme siunausta jokai-
selle tämän rukouskalenterin ja 
Lähde-lehden lukijalle.  

Kiitos  
rukoustuesta!
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