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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 Vuonna 2019 Sansan työn teemana 
on Yhteys kotiin. Tuomme Kaikkival-
tiaan kasvojen eteen Kambodžassa, 
Mongoliassa, Thaimaassa ja Indo-
nesiassa tehtävän perhe- ja yhtei-
söradiotyön, joka auttaa perheitä, 
paikallisyhteisöjä ja välillisesti koko 
yhteiskuntaa. 

 F Kiitämme Kambodžassa radioita-
vista perheradio-ohjelmista ja perhe-
seminaareista. Työpajoihin osallistu-
vat avioparit kokevat saavansa apua 
ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, 
kuten keskinäisessä viestinnässä ja 
lastenkasvatuksessa. Rukoilemme, 
että myös heidän Jumala-suhteensa 
syvenee. 

 F Rukoilemme, että kevään 2019 
aikana perheradio Wind FM saa 
avattua uuden radioaseman Mon-
golian maaseudulla. Rukoilemme 
myös apua sopivan henkilökunnan 
löytämiseksi kolmelle uudelle ase-
malle ja että heidät saadaan keväällä 
koulutettua. 

 F Kun buddhalainen kiinnostuu 
kristinuskosta, hän tarvitsee johdon-
mukaista ja rakastavaa opetusta. 
Rukoilemme viisautta Thaimaan 
FEBC:n työntekijöille, kun he valmis-
televat radio-ohjelmia ja ovat yhtey-
dessä kuuntelijoihin. Rukoilemme 
erityisesti Sansan tukeman Sydänys-
tävä-ohjelman uuden toimittajan, 
Penprapan puolesta.

 F Viime vuonna kriisiradiotyön 
kumppanimme Indonesiassa, First 
Response Radio, sai monta hälytys-
tä. Kiitos mahdollisuudesta auttaa 
ihmisiä hädässä. Rukoilemme 
tiimille vahvistusta ja että Kristuksen 
rakkaus koskettaa sydämiä kriisi-
radiotyön välityksellä. 

 F Sansan valtakunnallinen kolehti-
pyhä on 5.5.2019. Päivään liittyy run-
saasti tapahtumia eri puolilla maata. 
Pyydämme viisautta ja johdatusta 
valmisteluihin. 

 F Herra, tuomme eteesi Vantaan 
Korsossa 25.–26.5.2019 pidettävät 
Medialähetyspäivät ja niitä edeltä-
vän missiologisen symposiumin 24.5. 
Kiitos yhteistyöstä Korson seurakun-
nan kanssa. 

 F Rukoilemme, että yhä uudet suo-
malaiset löytävät Domini Life -mo-
biilisovelluksen. Anna sen virkistää 
heidän rukouselämäänsä. Rukoilem-
me myös sovelluksen kehitystyön 
puolesta. 

 F Rukoilemme Kambodžassa, Kii-
nassa ja Mongoliassa tekeillä olevien 
mobiilisovellusten ja niiden markki-
noinnin puolesta. Kiitämme jokai-
sesta, joka on mukana sovellusten 
tekemisessä ja/tai tukemisessa. 

 F Kiitos yhteistyösopimuksista seu-
rakuntien ja kristillisten yhteisöjen 
kanssa. Rukoilemme, että saamme 
keväällä sopimuksia erityisesti 
uusimpien lähetys- ja projektityönte-
kijöiden, Tiina Virtasen sekä Päivi ja 
Ilkka Kastepohjan, tueksi. 

 F Rukoilemme Päivi ja Ilkka Kas-
tepohjan puolesta, kun he asettuvat 
tekemään Aasian-medialähetystyötä 
Singaporesta käsin. Rukoilemme 
kieli- ja kulttuuriopintojen puolesta. 
Kiitos, että autat niin pienissä kuin 
isoissakin käytännön asioissa. 

 F Pyydämme varjelusta SAT-7 Pars 
-kanavalla työskentelevälle tv-tuot-

tajallemme Mikael Tunérille, kun 
hän matkustaa maalis−huhtikuussa 
Iraniin, Kyprokseen, Egyptiin ja 
Venäjälle. 

 F Rukoilemme voimia ja viisautta 
Eeva ja Jari Vähäsarjalle, jotka pak-
kaavat kotiaan Itävallassa ja muut-
tavat keväällä puoleksi vuodeksi 
Suomeen. Anna kotimaanjakson olla 
heille virkistykseksi. 

 F Rukoilemme voimia ja käytännön 
apua myös Sirpa ja Roy Rissaselle, 
kun he huhtikuussa vaihtavat asun-
toa Mongolian Ulaanbaatarissa. 

 F Taivaan Isä, suojele ja siunaa 
Suomessa olevia kristittyjä maahan-
muuttajia. Anna heidän voida jäädä 
Suomeen seurakuntien rikkaudeksi. 
Rohkaise ja vahvista Marja-Liisa ja 
David Ezzineä, kun he työskente-
levät arabiankielisten turvapaikan-
hakijoiden ja maahanmuuttajien 
keskuudessa. 

 F Kiitämme Jumalaa myös muista 
Sansan lähetys- ja projektityönteki-
jöistä ja pyydämme heille siunausta: 
Elina Braz de Almeida Kroatiassa, 
Eila Murphy ja Raili Tapio Suomessa 
sekä Tiina Virtanen Hollannissa. 

 F Kiitämme Kroatian evankelisen 
kirkon ja suomalaisten oppilaitosten 
yhteistyöstä. Siunaa ja varjele Kuti-
nan seurakunnassa keväällä olevia 
Seurakuntaopiston harjoittelijoita. 

 F Muistamme rukouksin Israelissa 

toimivan Caspari-keskuksen uutta 
hepreankielistä opetusvideosarjaa. 
Videot on suunnattu erityisesti 
sapattikoulujen vapaaehtoisille 
opettajille. Rukoilemme, että videot 
vahvistavat messiaanista liikettä ja 
sen uutta sukupolvea. 

 F Rukoilemme Afrikan nuorten 
puolesta. Heidän keskuudessaan on 
paljon huumeiden ja alkoholin vää-
rinkäyttöä sekä masennusta. Herra, 
anna sanoman Jeesuksesta vapauttaa 
heidät terveelliseen elämään. 

 F Kiitämme siitä, että Sansan tuella 
on voitu palkata Toivoa naisille -työn 
arabiankieliseen tiimiin työntekijä 
vastaamaan kuuntelijapalautteisiin 
sosiaalisen median kautta. Rukoi-
lemme suomalaisten tukemien 
Toivoa naisille -ohjelmien tuottajien 
puolesta Indonesiassa, Intiassa, Kam-
bodžassa, Keski-Aasiassa ja Turkissa. 

 F Kiitämme Jumalaa niistä yrittä-
jistä, jotka haluavat tukea Sansaa 
taloudellisesti. Rukoilemme viisautta 
ja johdatusta heidän arkeensa. Juma-
la siunatkoon jokaista lähetystyötä 
tukevaa yrittäjää. 

 F Rukoilemme Sansan talouden ja 
erityisesti Aasian perheradiotyötä 
tukevan kevätkeräyksen puolesta. 
Kiitos jokaisesta medialähetystyön 
tukijasta ja esirukoilijasta.  

Kiitos rukoustuesta!
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