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

1. Kiitämme Jumalaa vuodesta 2019. 
Rukoilemme viisautta ja johdatusta 
Sansan työhön, kun käymme vuoteen 
2020.

2. Kiitämme yhteistyöstä seurakun-
tien kanssa. Rukoilemme vastuun-
kantajille viisautta, kun he päättävät 
muun muassa lähetystyöhön liittyvis-
tä asioista.

3. Herra, siunaa ja vahvista Sansan 
kansallisia työntekijöitä: Oksana 
Dyba Venäjällä, Nenad Hadžihajdic 
Kroatiassa ja Parastoo Poortaheri 
Kyproksella. 

4. Rukoilemme varjelusta ja terveyttä 
Sansan lähetys- ja projektityönteki-
jöille: Elina Braz de Almeida, Marja-Lii-
sa Ezzine, Päivi ja Ilkka Kastepohja, 
Eila Murphy, Sirpa Rissanen, Mikael 
Tunér, Tiina Virtanen sekä Eeva ja Jari 
Vähäsarja.

5. Kiitämme Jumalaa Sansan 
hallituksen jäsenistä, jotka antavat 
paljon aikaansa lähetystyön hyväksi. 
Pyydämme heille viisautta ja voimia.

6. Rukoilemme viisautta ja johdatus-
ta Sansan tulevan toiminnanjohtajan 
rekrytointi- ja valintaprosessiin.

7. Rukoilemme Eila Murphyn 
puolesta, kun hän kouluttaa FEBC:n 
mongolialaista, filippiiniläistä ja kahta 
kambodžalaista työtekijää tekemään 
media- ja vaikuttavuustutkimusta. 
Rukoilemme, että koulutus auttaa 
kehittämään myös mediasisältöjä.

8. Kiitämme jo solmituista yhteis-
työsopimuksista Päivi ja Ilkka Kaste-
pohjan työn tukemiseksi. Rukoilem-
me heille ja muille Sansan lähetys- ja 
projektityöntekijöille lisää esirukoili-
joita ja taloudellisia tukijoita.

9. Rukoilemme Mikael Tunérin puo-
lesta, kun hän ohjaa SAT-7 Pars -kana-
van tadžikinkielisen opetusohjelman 
kuvauksia Pietarissa 10.−16.1.2020. 

10. Sansan seuraava valtakunnalli-
nen kolehtipyhä on 8.3.2020. Pyy-
dämme johdatusta ja apua kolehtipy-
hän valmisteluihin.  

11. Vuonna 2020 juhlitaan Suomen 
Toivoa naisille -työn 20-vuotista 
taivalta. Rukoilemme juhlavuoden 
puolesta sekä Pirkkalassa 25.4. että 
Äänekoskella 26.4. pidettävien konfe-
renssien valmisteluiden puolesta.

12. Rukoilemme lisää vapaaehtoisia 
Sansan ruotsinkieliseen työhön. Tar-
vetta on muun muassa käännöstehtä-
viin ja seurakuntavierailuihin.

13. Kiitos Intiassa nähtävästä hindin-
kielisestä Sinun toivosi -keskusteluoh-
jelmasta. Rukoilemme, että tv-ohjel-
man välityksellä yhä uudet intialaiset 
löytävät elämäänsä toivon.

14. Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja 
Keski-Aasiassa on paljon heitä, jotka 
etsivät elämän tarkoitusta. Rukoilem-
me, että tänäänkin moni löytää SAT-
7:n tv-ohjelmat ja kuulee rakastavasta 
Jumalasta.

15. Rukoilemme Mongolian perhe-
radio Wind FM:n työntekijöiden puo-
lesta. Pyydämme apua Itä-Mongolian 
radioasemia jo pitkään vaivanneisiin 
teknisiin ongelmiin. 

16. Kiitämme lähetysjärjestöjen 
yhteistyöstä. Kiitos, että kaikki kirkon 
suomenkieliset lähetysjärjestöt osal-
listuivat vuoden 2019 Run for Missions 
-juoksuhaasteeseen. Rukoilemme, 
että vuonna 2020 mukaan tulee jo yli 
sata juoksijaa.

17. Rukoilemme Seinäjoella 
16.−17.5.2020 pidettävien Medialähe-
tyspäivien valmisteluiden puolesta.

18. Herra, varjele Etiopian afarinkie-
listen ohjelmien tuottajaa sekä am-
haran- ja oromonkielisten ohjelmien 
tuottajaa, joiden henkeä on uhattu.

19. Pyydämme viisautta kumppa-
neillemme Indonesiassa, Taiwanilla 
ja Thaimaassa, kun ne kehittävät 
mobiilisovelluksia.

20. Herra, siunaa Thaimaahan ja Aa-
sian perheradiotyöhön suuntautuva 
Sansan joulukeräys. 

21. Rukoilemme johdatusta, kun 
Sansassa mietitään, pitäisikö etsiä 
nykyistä tehokkaampia ja ajanmukai-
sempia toimitiloja.

22. 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- ja Poh-
jois-Suomeen. 

23. Rukoilemme voimia, terveyttä ja 
työn iloa jokaiselle Sansan työnteki-
jälle. 

24. Kiitämme lähetysjärjestöjen ja 
kirkkojen yhteistyöstä Mekong-joen 
alueella Aasiassa. Rukoilemme yhä 
syvempää kumppanuutta Sansan, 
paikallisten luterilaisten kirkkojen ja 
mediajärjestöjen kesken.  

25. Rukoilemme Indonesian kriisi-
radiotiimin puolesta. Anna luonnon-
katastrofin sattuessa tehtävän krii-
siradiotyön johdattaa uusia ihmisiä 
Kristuksen tuntemiseen.

26. Herra, tuomme eteesi Sansan 
talouden. Rukoilemme, että voimme 
toteuttaa ulkomaisten kumppanien 
kanssa sovitut hankkeet. 

27. Rukoilemme, että Mongoliassa 
ovet pysyvät avoinna kristinuskolle, 
vaikka viranomaiset ovat kiristäneet 
vaatimuksia.

28. Herra, näet ihmisten hädän Syyri-
assa ja pakolaisleireillä. Rukoilemme 
rauhaa ja että kristilliset arabiankie-
liset mediasisällöt antavat toivon 
pilkahduksia pahan keskelle.

29. Rukoilemme johdatusta, kun 
Sansassa suunnitellaan tulevien vuo-
sien toimintaa. Auta näkemään, mihin 
keskittyä ja mistä luopua. 

30. Rukoilemme kumppanimme 
TWR:n johtajille viisautta työn 
suunnitteluun nopeasti muuttuvassa 
mediaympäristössä. 

31. Herra, anna viisautta niin ulko-
maisille kumppaneille kuin Suomes-
sakin, kun avaintehtävissä toimivia 
työntekijöitä ja lähetystyöntekijöitä 
jää eläkkeelle. Johdata oikeat ihmiset 
oikeisiin tehtäviin.
 

Kiitos rukoustuestasi!
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joulukuu 2019 – helmikuu 2020

Rukousaiheita


