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

1. Kiitos mahdollisuudesta tehdä 
lähetystyötä rukoilemalla! Rukoi-
lemme, että tänäänkin kristilliset 
ohjelmat tuovat toivoa lukuisille 
kuuntelijoille ja katsojille.

2. Rukoilemme Sansan kolehtipy-
hän (5.5.), Vantaalla järjestettävän 
missiologisen symposiumin (24.5.) 
ja Medialähetyspäivien (25.−26.5.) 
puolesta.

3. Kiitämme Jumalaa uusista ja van-
hoista kuukausilahjoittajista. Kiitäm-
me jokaisesta Sansan työn tukijasta.

4. Rukoilemme Thaimaahan ja Kam-
bodžaan marraskuussa suuntautuvan 
opintomatkan valmistelujen puoles-
ta. Herra, kutsu mukaan juuri oikeat 
ihmiset.

5. Rukoilemme Kambodžassa tekeillä 
olevan mobiilisovelluksen puolesta. 
Rukoilemme, että sovelluksen myötä 
yhä uudet ihmiset löytävät elämään-
sä toivon.

6. Pyydämme Japanissa Keikon 
kirjelaatikko -ohjelman tekijälle 
viisautta, kun hän vastaa kuuntelijoi-
den kysymyksiin. Moni kuuntelija on 
ahdingossa.

7. Kristittyjen määrän kasvu on 
Kiinan hallinnolle uhka. Rukoilemme 
viisautta yhteistyökumppaneillemme, 
kun ne joutuvat tasapainoilemaan 
viranomaismääräysten kanssa.

8. Kiitämme Jumalaa seniorityön-
tekijöistä, vapaaehtoisista aluetyön-
tekijöistä, Sansa-, Toivoa naisille - ja 
Domini Life -lähettiläistä sekä muista 
vapaaehtoisista, jotka vierailevat 
seurakunnissa. Rukoilemme lisää 
vierailijoita erityisesti Itä-Suomeen.

9. Rukoilemme Sansan hiippakun-
nallisen työn puolesta. Kiitämme sen 
alkamisesta myös Porvoon hiippakun-
nassa.

10. Rukoilemme Sansan yhteydessä 
toimiviin pienryhmiin Pyhän Hengen 
läsnäoloa sekä ryhmien vetäjille iloa, 
voimia ja johdatusta.

11. Kiitämme Jumalaa jokaisesta 
vapaaehtoisesta, joka on mukana San-
san työssä: toimistossa, kotoa käsin tai 
muilla tavoin. Siunaa ja rohkaise heitä.

12. Rukoilemme niiden intialaisten 
puolesta, jotka ovat löytäneet Jeesuk-
sen radio- tai tv-ohjelmien seurauk-
sena. Rukoilemme, että he löytävät 
seurakuntayhteyden ja kasvavat 
uskossaan.

13. Herra, rukoilemme rauhaa Intian 
ja Pakistanin välille. Rukoilemme, että 
kristilliset mediatyön tekijät saavat 
jatkaa toimintaa alueella.

14. Pyydämme Eila Murphylle viisaut-
ta, kun hän analysoi ja raportoi Intian 
Biharissa tehdyn kriisiradiotutkimuk-
sen tuloksia. Anna tulosten koitua hyö-
dyksi alueilla, joissa on usein tulvia.

15. Herra, siunaa Eeva ja Jari Vähäsar-
jaa sekä Sirpa ja Roy Rissasta, kun he 
ovat kotimaan jaksolla. Kannamme 
kasvojesi eteen Kroatiassa työskente-
levän Elina Braz de Almeidan perhei-
neen sekä Tiina Virtasen Hollannissa.

16. Pyydämme voimia ja varjelusta 
Mikael Tunérin tuleville työmatkoille 
mm. Venäjälle, Kyprokseen ja Hollan-
tiin.

17. Rukoilemme Singaporeen muutta-
neiden Päivi ja Ilkka Kastepohjan kieli- 

ja kulttuuriopintojen puolesta sekä 
sopeutumista työhön Aasiassa.

18. Herra, siunaa Marja-Liisa ja David 
Ezzineä, kun he ovat yhteydessä 
arabiankielisiin turvapaikanhakijoihin. 
Ole läsnä jokaisessa kohtaamisessa 
kevään ja kesän aikana.

19. Pyydämme viisautta SAT-7:n 
arabiankielisen Kotikirkko-ohjelman 
kehittämiseen, kun ohjelmalle etsitään 
uutta nimeä, uusia tv-kasvoja ja siitä 
halutaan aiempaa evankelioivampi.

20. Rukoilemme, että medialähe-
tystyö auttaa ja tuo toivoa ihmisille, 
kun Isisin tuhoja koetetaan korjata 
Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa.

21. Kiitämme 45-vuotiaasta Läh-
de-lehdestä. Pyydämme viisautta 
lehden kehittämiseen ja rukoilemme 
uusia lukijoita.

22. Rukoilemme viisautta Domini 
Life -sovelluksen kehittämiseen ja 
kansainvälistämiseen. Rukoilemme 
myös rahoituksen puolesta. Kiitämme 
yhteistyöstä mukana olevien järjestö-
jen ym. kanssa.

23. Mongoliassa elää paimentolaisia, 
joiden on vaikea ylläpitää liikkuvaa 
elämäntapaa ja perinteistä kulttuuria. 
Moni joutuu muuttamaan kaupun-
keihin. Rukoilemme, että he löytävät 
perheradio Wind FM:n ohjelmat ja 
evankeliumin.

24. Mongoliassa on tekeillä uskonto-
lain päivitys, ja viranomaiset haluavat 

rajoittaa ulkomaalaisten määrää. 
Rukoilemme, että maa pysyy avoime-
na kristillisyydelle.

25. Herra, rukoilemme voimia ja 
terveyttä jokaiselle Sansan työnteki-
jälle. Pyydämme viisautta lähivuosien 
toiminnan suunnitteluun, kun moni 
saavuttaa eläkeiän.

26. Kiitämme Jumalaa Sansan halli-
tuksen jäsenistä. Pyydämme heille vii-
sautta ja voimia hallitustyöskentelyyn.

27. Rukoilemme Kroatian evankelisen 
kirkon leiritoiminnan puolesta kevääl-
lä ja kesällä, myös Kutinassa järjestet-
tävän Lahden Launeen seurakunnan 
rippileirin puolesta.

28. Pyydämme siunausta ja varjelusta 
suomalaisten nuorten Legacy-aktio-
matkalle Kroatian Kutinaan 6.–18.6.

29. Kiitämme suomalaisten tuesta 
Kätketyt aarteet -ohjelmasarjalle. 
Rukoilemme, että tšekinkielinen versio 
saadaan pian tuotettua, ja viisautta 
jatko-osien suunnitteluun.

30. Kiitämme fulfuldenkielisestä 
radio-ohjelmasta Länsi- ja Keski-Af-
rikassa. Rukoilemme, että yhä uudet 
fulanipaimentolaiset löytävät ohjel-
man ja Jeesuksen.

31. Herra, tuo valoa heille, joiden 
sielua puristaa tarkoituksettomuus ja 
toivottomuus. Anna meidän loistaa 
sinun lamppuinasi. 
 
Kiitos rukoustuesta!
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