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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.  Kiitämme Jumalaa huolenpidosta 
vuonna 2020. Rukoilemme viisautta ja 
johdatusta Sansan työhön, kun käym-
me vuoteen 2021.

2.  Koronapandemia on iskenyt ras-
kaasti kristillisten järjestöjen talouteen 
myös Aasiassa. Rukoilemme, että Ju-
mala antaa uusia lahjoittajia, niin että 
evankeliumin julistaminen voi jatkua 
keskeytyksettä.

3.  Kiitämme Sansan työn ystävistä, esi-
rukoilijoista ja tukijoista. Herra, siunaa 
heistä jokaista. Rukoilemme, että yhä 
uudet ihmiset innostuvat medialähe-
tystyöstä ja lähtevät eri tavoin työhön 
mukaan.

4.  Rukoilemme Intiassa valmisteltavan 
hindinkielisen Toivoa naisille -televi-
sio-ohjelman puolesta. Rukoilemme, 
että ohjelma toteutuu ja tavoittaa 
runsaasti kaupungeissa asuvia naisia.

5.  Rukoilemme tv-tuottaja Mikael 
Tunérin puolesta, jotta hän pääsisi 
ohjaamaan tadžikin-, darin- ja farsinkie-
lisiä ohjelmia IRR-TV:n studiolle Kera-
valle joulu-helmikuussa eikä kuvauksia 
tarvitsisi siirtää matkustusrajoitusten 
vuoksi.

6.  Rukoilemme, että Jerusalemissa 
sijaitseva Caspari-keskus saa uusia 
vapaaehtoisia työyhteyteensä ja että 
vuoden 2021 rahoitus järjestyy.

7.  Kiitämme seurakunnissa ja kodeis-
sa eri puolilla Suomea kokoontuvista 
mediapiireistä sekä Toivoa naisille -ryh-
mistä. Herra, siunaa jokaista mukana 
olevaa.

8.  Kumppanimme Taiwanilla ja 
Thaimaassa ovat aloittaneet kristillistä 
YouTube-ohjelmatuotantoa nuorille. 
Rukoilemme ohjelmien tekijöiden 
puolesta, jotta he osaavat tehdä nuoria 
kiinnostavaa sisältöä.

9.  Rukoilemme elokuulle 2021 siirretty-

jen Medialähetyspäivien valmistelujen 
puolesta. Kiitämme yhteistyöstä Seinä-
joen seurakunnan kanssa.

10.  Pyydämme siunausta afarin-, 
amharan- ja oromonkielisten radio-oh-
jelmien tekijöille Etiopiassa. Anna myös 
tänään ohjelmien koskettaa uusia 
kuuntelijoita ja johdattaa heitä Jeesuk-
sen tuntemiseen. 

11.  Herra, kiitämme virtuaalisista 
Lähetyskiihdyttämöistä, joita olemme 
toteuttaneet vuoden 2020 aikana. Pyy-
dämme johdatusta uusien etätapahtu-
mien suunnitteluun ja toteutukseen.

12.  Kroatian evankelisen kirkon Kuti-
nan seurakunta on aloittanut lastenoh-
jelman tuottamisen YouTubeen. Herra, 
anna lasten löytää ohjelmat ja saada 
niistä eväitä elämäänsä.

13.  Kiitämme Jumalaa Sansan 
hallituksen jäsenistä, jotka antavat 
aikaansa lähetystyön hyväksi. Pyydäm-
me heille viisautta päätöksentekoon.

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

15.  Rukoilemme seurakuntavierailujen 
puolesta. Pyydämme johdatusta ja 
apua myös valtakunnallisen kolehtipy-
hän 7.3.2021 valmisteluihin.  

16.  Rukoilemme, että sosiaalisen me-
dian koulutus voi toteutua Thaimaassa, 
Indonesiassa ja Kambodžassa korona-
pandemiasta huolimatta.

17.  Kiitämme yhteistyöstä seurakun-
tien ja kristillisten yhteisöjen kanssa. 
Rukoilemme, että saamme uusia 
yhteistyösopimuksia medialähetystyön 
ja työntekijöiden tukemiseksi. 

18.  Sansan joulukeräyksen tuotolla tu-

etaan Aasiassa lähetettäviä kristillisen 
kasvatuksen ohjelmia. Rukoilemme, 
että ohjelmat syventävät aasialaisten 
kristittyjen uskoa ja rohkaisevat heitä 
kertomaan evankeliumia eteenpäin. 

19.  Kiitämme Jumalaa seniorityönte-
kijöistä ja heidän uskollisuudestaan. 
Kiitämme Sansan vapaaehtoisista 
aluetyöntekijöistä ja lähettiläistä, jotka 
pitävät medialähetystyötä esillä monin 
eri tavoin.

20.  Kirkko kasvaa Kiinassa niin 
nopeasti, että kaikkiin seurakuntiin ei 
riitä Raamattua tuntevia pappeja tai 
opettajia. Rukoilemme kiinankielisen 
etäraamattukoulun opiskelijoille voi-
mia ja mahdollisuutta jatkaa opintoja 
koronasta huolimatta.    

21.  Herra, siunaa ja varjele lähetys- ja 
projektityöntekijöitämme: Elina Braz de 
Almeida, Päivi ja Ilkka Kastepohja, Eila 
Murphy, Sirpa Rissanen, Miia da Silva, 
Mikael Tunér sekä Eeva ja Jari Vähäsar-
ja.

22.  Vielä ei Sansan kautta tehtävää 
työtä tunneta kaikkialla Suomessa. 
Rukoilemme, että uudet seurakunnat 
lähtevät tukemaan ja pitämään esillä 
medialähetystyötä ja ryhtyvät Sansan 
jäseniksi.

23.  Rukoilemme Miia da Silvan puo-
lesta. Rukoilemme hänelle riittävästi 
yhteistyöseurakuntia sekä viisautta ja 
varjelusta Toivoa naisille -työssä.

24.  Kiitämme Jumalaa rukouskum-
meista, jotka rukoilevat 40 päivän ajan 
Sansan työntekijöiden puolesta. Herra 
siunatkoon heistä jokaista.

25.  Lähi-idän alueella yli 47 miljoo-
naa ihmistä kärsii ruuan puutteesta, 
ja esimerkiksi Jemenissä tilanne on 
hyvin vakava. Herra, anna avun mennä 
perille.

26.  Rukoilemme, että uskovat Suo-
messa ja maailmalla haluavat oppia 
tuntemaan Jumalaa ja Raamattua esi-
merkiksi Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelman kautta.

27.  Rukoilemme, että koronapande-
mia johdattaa ihmisiä kääntymään Ju-
malan puoleen. Herra, anna yhä uusien 
ihmisten löytää kristillisiä mediasisältö-
jä, tulla kosketetuksi ja saada rohkaisua 
elämäänsä. 

28.  Kiitämme siitä, että Jumala on 
tähänkin asti pitänyt huolta Sansan 
taloudesta. Rukoilemme, että voimme 
toteuttaa ulkomaisten kumppanien 
kanssa sovitut hankkeet myös vuonna 
2021. 

29.  Rukoilemme niiden lasten puoles-
ta, joiden koulunkäynti on keskeytynyt 
koronan tai pakolaisuuden vuoksi. 
Kiitämme siitä, että SAT-7:n kouluoh-
jelmat auttavat lukuisia arabilapsia 
saamaan opetusta.

30.  Herra, siunaa Sansan lähetyskaup-
pa Putiikin toimintaa. Rukoilemme, 
että Putiikki ja siellä myytävät tuotteet 
ovat monelle siunaukseksi.

31.  Herra, suo mahdollisimman 
monen löytää Jeesus omaksi Vapah-
tajakseen, niin täällä Suomessa kuin 
maailmalla. Anna Raamatun tulla heille 
todella rakkaaksi!

Kiitos rukoustuestasi!

Rukouskalenteri
joulukuu 2020 – helmikuu 2021

Rukousaiheita


