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Syyskuu
Kiitos, että saamme rukoilla yh-
dessä, kukin omalla tahollaan. 
Kiitos, että Sansan nettisivujen 
rukousseinä (sansa.fi/rukoile) 
on vilkkaassa käytössä. Siunaa 
jokaista rukoilijaa ja rukousten 
lähettäjää.

Rukoilemme farsinkielisen SAT-7 
Pars -kanavan toiminnan puo-
lesta, kun uusi ohjelmakausi 
alkaa syyskuussa. Rukoilemme 
viisautta päätöksiin mahdolli-
sista uusista ohjelmista ja pyy-
dämme henkilöstölle voimia ja 
siunausta. 

Rukoilemme tekeillä olevan 
uuden Raamattu kannesta kan-
teen -mobiilisovelluksen puoles-
ta. Rukoilemme riittävää rahoi-
tusta ja viisautta toteutukseen. 
Herra, anna loppuvuodesta 
valmistuvan sovelluksen innos-
taa uusia ihmisiä opiskelemaan 
Raamattua. 

Pyydämme johdatusta uusien 
toimitilojen löytämiseksi San-
salle. Rukoilemme viisautta, kun 
etsimme sopivaa tasapainoa 
etä- ja lähityölle.

Herra, siunaa Sansan hallitusta, 
johtajia ja työntekijöitä. Rukoi-
lemme, että Sansan uusi strate-
gia saa jalkautua Herran mielen 
mukaisella tavalla. Pyydämme 
viisautta, kun opettelemme toi-
mimaan uudessa organisaatio-
rakenteessa. 

Rukoilemme mm. Indonesiassa, 
Kambodžassa ja Thaimaassa 
pidettävien sosiaalisen median 
koulutusten puolesta, kun koro-
napandemia on hankaloittanut 
niiden järjestämistä. 

Tänä vuonna Sansalla on yli-
määräinen avustuskohde Viet-
namissa. Rukoilemme siunausta 
projektille, joka liittyy kuurojen 
koulutukseen.

Lokakuu
Kiitämme siitä, että sosiaalinen 
media vie Kambodžassa evan-
keliumia eteenpäin ja tavoittaa 
erityisesti nuorempaa sukupol-
vea. Moni kambodžalainen kuu-
lee Jeesuksesta ensimmäistä 
kertaa sosiaalisesta mediasta. 
Rukoilemme, että he kertovat 
Jeesuksesta myös ystävilleen ja 
perheenjäsenilleen. 

Kiitämme hindinkielisestä Toi-
voa naisille -tv-ohjelmasta ja 
mahdollisuudesta katsoa sitä 
myös sosiaalisessa mediassa. 
Pyydämme siunausta tulevien 
jaksojen kuvauksiin ja että oh-
jelma saisi runsaasti uusia kat-
sojia. 

Sansan syyskeräys kohdistuu 
Kaakkois-Aasiaan. Herra, siunaa 
meitä niin, että voimme jakaa 
omastamme kaukaisten ystä-
viemme iloksi ja avuksi.

Rukoilemme Sansan fyysisten 
ja virtuaalisten seurakuntavie-
railuiden puolesta. Pyydämme 

johdatusta jokaisen tilaisuuden 
valmisteluun ja toteuttamiseen.

Kiitämme Sansan lähetys- ja 
projektityöntekijöistä ja pyy-
dämme heille siunausta: Elina 
Braz de Almeida Kroatiassa, Miia 
da Silva Irlannissa, Päivi ja Ilkka 
Kastepohja Singaporessa, Sirpa 
Rissanen Kyproksella sekä Eila 
Murphy, Mikael Tunér ja Jari Vä-
häsarja Suomessa.

Rukoilemme Thaimaan pohjois-
osassa lua-kielellä toteutettavan 
radiotoimittajien koulutuksen 
puolesta. Koronapandemia on 
siirtänyt koulutusta jo vuodel-
la, ja Sansa on luvannut auttaa 
koulutuksen toteuttamisessa.

Rukoilemme SAT-7:n katsojien 
puolesta Keski-Aasiassa, Lä-
hi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. 
Rukoilemme varjelusta erityi-
sesti niille, joiden ei ole tur-
vallista osoittaa kiinnostusta 
kristinuskoon tai tunnustautua 
kristityksi.

Marraskuu
Herra, tuomme eteesi yhteis-
työkumppanimme TWR-Intian 
työn. Sansa tukee ohjelmia 
14 kielellä, mutta kaikkiaan 
TWR-Intia tekee kristillisiä me-
diasisältöjä yli sadalla kielellä. 
Rukoilemme viisautta uusien 
kielien valitsemiseen.

Rukoilemme Etiopian lasten 
puolesta ja erityisesti amharan-
kielisen lastenohjelman kuunte-
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lijoiden puolesta. Rukoilemme, 
että ohjelma olisi siunaukseksi 
monelle perheelle.

Rukoilemme vainottujen kris-
tittyjen puolesta. Rukoilemme, 
että mediassa nähtävä ja kuulta-
va kristillinen todistus rohkaisee 
vainottuja, joista moni on myös 
uskossaan yksin. 

Kiitämme Jumalaa jokaisesta 
esirukoilijasta. Kiitämme va-
paaehtoisista sekä eri puolilla 
Suomea kokoontuvista media-
lähetyspiireistä ja Toivoa naisille 
-ryhmistä. Pyydämme siunausta 
ja Jumalan huolenpitoa.

Kiitämme Jumalaa jokaises-
ta yhteistyöseurakunnasta ja 
-järjestöstä sekä yksittäisistä 
medialähetystyön tukijoista. 
Herra, siunaa jokaista omalla 
paikallaan.

SAT-7:n ohjelmia voi katsoa in-
ternetistä kaikkialla maailmas-
sa, mihin kellon aikaan tahansa. 
Rukoilemme, että tämä Yle 
Areenan kaltainen palvelu tuo 
arabian-, farsin- ja turkinkieli-
sille ohjelmille runsaasti uusia 
katsojia sekä rohkaisee ja ravit-
see heitä.

Rukoilemme yhteistyökump-
paniemme FEBC:n, TWR:n ja 
SAT-7:n henkilökunnan puolesta 
ympäri maailman. Rukoilemme, 
että Herra varjelee ja johdattaa 
heitä työssään tänäänkin.

Kiitos rukoustuestasi!

Rukouskalenteri


