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Rukous   

             Rohkeus   

Evankeliumi

Sansan työn vaikutusalue

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.  Rukoilemme voimia ja viisautta San-
san uudelle toiminnanjohtajalle Arto 
Antturille. Kiitämme Jumalaa Juha 
Auvisen työvuosista sekä pyydämme 
hänelle ja Ulla-vaimolle siunattuja 
eläkevuosia.  

2. Herra, näet keväältä ja kesältä 
peruuntuneet Sansan tapahtumat. 
Pyydämme viisautta näiden ja monien 
muiden tilaisuuksien uudelleenjärjes-
telyihin.

3. Kroatian Kutinan evankelisessa 
seurakunnassa käynnistetään uutta 
musiikkiprojektia. Tarkoituksena on 
kohentaa vanhaa radiostudiota sekä 
äänittää musiikkia mm. mediatyön 
tarpeisiin. Herra, siunaa tämä hanke.

4. Rukoilemme, että tv-tuottajam-
me Mikael Tunér pääsee ohjaamaan 
persian- ja tadžikinkielisiä ohjelmia Ke-
ravan IRR-studiolle loka-marraskuussa 
ja että ohjelmien vieraat pääsevät 
Suomeen.

5. Rukoilemme, että Raamattu kan-
nesta kanteen -ohjelman opetukset 
pysyvät mielissämme, vaikka maailma 
muuttuu. Rukoilemme Raamatun 
arvovallan säilymistä Suomessa ja 
maailmalla.

6. Pyydämme japanilaisille ohjelman-
tekijöille ja erityisesti Keiko Yoshizakille 
rohkaisun sanoja, kun hän tekee Kei-
kon kirjelaatikko -ohjelmaa tuhansille 
koronan väsyttämille kuuntelijoille.

7. Kiitämme yhteistyöstä seurakun-
tien ja kristillisten yhteisöjen kanssa. 
Rukoilemme, että saamme vielä tänä 
syksynä uusia yhteistyösopimuksia 
medialähetystyön ja työntekijöiden 
tukemiseksi.

8. Kiitämme Miia da Silvasta, joka 
aloittaa Toivoa naisille -työn kansain-
välisenä aluekoordinaattorina, kun 

Eeva Vähäsarja jää vuoden lopulla 
eläkkeelle. Siunaa työhön perehdytys. 
Rukoilemme Miialle yhteistyöseura-
kuntia, tukijoita ja esirukoilijoita.

9. Pyydämme indonesialaisille voimia 
ja viisautta koronan vastaiseen taiste-
luun. Rukoilemme, että yhä useampi 
kuulee radio-ohjelmia, joissa kerrotaan 
Jumalan rakkaudesta ja toivosta. 

10. Seinäjoen Medialähetyspäivät on 
siirretty elokuulle 2021. Rukoilemme 
päivien valmistelujen ja toteutumisen 
puolesta.

11. Kiitämme Sansan kansallisista 
työntekijöistä. Siunaa Oksana Dybaa 
Venäjällä, Nenad Hadžihajdicia Kroa-
tiassa, Parastoo Poortaheria Kyprok-
sella sekä uusia työntekijöitä Margarita 
Kantoria Israelissa ja Maroun Bou 
Rachedia Libanonissa.

12. Rukoilemme Sansan uuden strate-
gian 2021–2025 valmistelun puolesta. 
Pyydämme siunausta Sansan hallituk-
selle ja viisautta päätöksentekoon. 

13. Rukoilemme Sirpa Rissasen 
puolesta, kun hän aloittaa uutta työtä 
Kyproksella, Sansan Lähi-idän viestin-
täkoordinaattorina. Siunaa ja johdata 
muutosten keskellä.

14. Herra, auta Kambodžan perhera-
dio Krusa FM:n työntekijöitä pysymään 
terveinä. Anna heille uusia ideoita, 
kuinka koskettaa kuuntelijoiden sydä-
miä korona-aikana.

15. Kiitämme seniorityöntekijöistä. 
Anna heille voimia ja terveyttä jatkaa 
työtä niin kauan kuin Sinä näet hyväksi. 

16. Kiitämme Sansan vapaaehtoisista 
aluetyöntekijöistä ja lähettiläistä, jotka 
pitävät medialähetystyötä esillä monin 
eri tavoin.

17. Korona on keskeyttänyt useita 
koulutus- ja kehityshankkeita Aasiassa. 
Rukoilemme viisautta aluepäällikkö  
Ilkka Kastepohjalle, kun hän neuvotte-
lee uusista tavoista toteuttaa koulutuk-
sia ja konsultaatioita. 

18. Kiitämme Sansan työn ystävistä, 
esirukoilijoista ja tukijoista. Rukoilem-
me, että yhä uudet ihmiset innostuvat 
medialähetystyöstä ja saavat sydämel-
leen työn tukemisen niin rukouksin 
kuin taloudellisesti. 

19. Kristillinen mediatyö on vaikeutu-
nut Kiinassa. Rukoilemme yli tuhannen 
radioseminaariopiskelijan ja opettajan 
puolesta. Pyydämme viisautta niille 
kiinalaisille kristityille, jotka kertovat 
sosiaalisessa mediassa toivon viestiä 
Jeesuksesta.

20. Sansan syyskeräys tukee Aasiassa 
lähetettäviä raamatunopetusohjelmia. 
Rukoilemme, että ohjelmat saavat sy-
ventää aasialaisten uskoa ja Raamatun 
tuntemusta. 

21. Herra, anna terveyttä Sansan 
työntekijöille Suomessa ja maailmalla 
sekä kaikille vapaaehtoisille ja työn 
tukijoille.

22. Rukoilemme, että koronapande-
mia johdattaa ihmisiä kääntymään 
Jumalan puoleen. Herra, anna uusien 
ihmisten löytää kristillisiä mediasi-
sältöjä, tulla kosketetuksi ja saada 
rohkaisua. 

23. Herra, siunaa ja varjele lähetys- ja 
projektityöntekijöitämme, joita ovat 
Elina Braz de Almeida, Päivi ja Ilkka 
Kastepohja, Eila Murphy, Sirpa Rissa-
nen, Miia da Silva, Mikael Tunér sekä 

Eeva ja Jari Vähäsarja.

24. Rukoilemme Pirkkalassa 14.11. 
järjestettävän virtuaalisen Toivoa 
naisille -juhlan puolesta. Pirkkalaan 
ja Äänekoskelle suunnitellut Suomen 
Toivoa naisille -työn 20-vuotisjuhlakon-
ferenssit on siirretty ensi vuoteen.

25. Herra, pyydämme siunausta 
syksyn virtuaalisiin Lähetyskiihdyttä-
mö-kokoontumisiin. Johdata niiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

26. Kroatian Kutinassa sijaitsee turva-
paikanhakijoiden vastaanottokeskus. 
Rukoilemme yhteistyön ja kirkossa 
käyvien turvapaikanhakijoiden puo-
lesta.

27. FEBC-Thaimaa on saanut puolen 
vuoden aikana miljoona palautetta 
niiltä, jotka kuuntelevat ohjelmia 
Facebookin, YouTuben, WeChatin tai 
Messengerin kautta. Herra, siunaa 
mediatyötä niin, että se jatkossakin 
tavoittaa monia thaimaalaisia.

28. Rukoilemme, että yhä uudet 
seurakunnat innostuvat hakemaan 
Sansan yhteisöjäseneksi. Tavoitteem-
me on, että yhteisöjäseniä olisi vuoden 
lopussa vähintään sata.

29. Sansan tukemat radio-ohjelmat 
tuovat toivoa Saharan eteläpuolella 
asuville afrikkalaisille viidellä kielellä. 
Herra, kutsu yhä uusia alueen asukkai-
ta kuuntelijoiksi.

30. Herra, armahda ihmisiä hädässä, 
sielunvihollisen ja moninaisten riippu-
vuuksien kahleissa. 
 
Kiitos rukoustuestasi!
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Rukousaiheita


