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1. Siunaa ja auta, Herra, Ukrai-
nan pakolaisia, jotka ovat me-
nettäneet kotinsa ja rakkaitaan. 
Anna heidän löytää toivo ja elä-
mä sinussa. 

2. Monilla venäläisillä on hätä 
sukulaistensa ja ystäviensä puo-
lesta Ukrainan sodan vuoksi. 
Auta, Herra, että sota loppuisi. 
Siunaa Inkerin seurakuntia, jot-
ka auttavat parhaansa mukaan 
pakolaisia.

3. Rukoilemme Sansan lähetys- 
ja projektityöntekijöille jaksa-
mista jatkuvien erityisolosuhtei-
den keskellä. Siunaa ja johdata 
jokaista heistä.

4. Rukoilemme, että Kroatian 
kirkon mediatyö saisi koskettaa 
monia ihmisiä rauhan sanomalla 
keskellä tämän päivän rauhatto-
muutta.

5. Kiitämme Jumalaa kaikista 
vapaaehtoisista lähettiläistä, 
jotka vierailevat seurakunnissa. 
Rukoilemme, että Itä- ja Poh-
jois-Suomeen saataisiin lisää 
vierailijoita.

6. Rukoilemme turvapaikkaa 
Suomesta vuodesta toiseen 
hakevien kristittyjen puolesta. 
Anna, Herra, heille tarvittava 
voima ja usko ja paranna epätoi-
voon vajonneet.

7. Rukoilemme vapautta ja rau-
haa Afganistaniin. Kristittyjen 
vaino on koventunut. Herra, var-
jele ja vahvista omiasi.

8. Rukoilemme TWR-Indone-
sian Toivoa naisille -tiimille on-
nistuneita kuuntelijatapaamisia, 
kun he aloittavat kahden vuoden 
tauon jälkeen naisten kokoon-
tumisia. 

9. Rukoilemme Mikael Tunérin 
toukokuussa olevien darinkielis-
ten tv-kuvausten puolesta sekä 

elokuussa Ruotsissa kuvattavien 
tadžikinkielisten tv-ohjelmien 
puolesta.

10. Rukoilemme, että nuoret 
voisivat saada lähetyskipinän ja 
innostua lähetystyöstä. Pyydäm-
me viisautta nuorten tavoittami-
seen ja innostamiseen.

11. Rukoilemme kestävyyttä ja 
varjelusta kristityille mediatyön-
tekijöille, jotka tekevät työtä vai-
keissa olosuhteissa. Auta, Herra, 
että moni voisi löytää uskon 
sinuun hengellisten ohjelmien 
kautta.

12. Rukoilemme, että hin-
dinkielinen Toivoa naisille 
-televisio-ohjelma koskettaisi 
intialaisia naisia, auttaisi heitä 
ymmärtämään arvonsa ja sytyt-
täisi uskon sydämiin.

13. Kiitämme Jumalaa yh-
teistyöstä seurakuntien ja kris-
tillisten yhteisöjen kanssa sekä 
jokaisesta yhteistyösopimukses-
ta. Rukoilemme, että saamme 
tänäkin vuonna uusia sopimuk-
sia medialähetystyön sekä lä-
hetys- ja projektityöntekijöiden 
tukemiseksi.

14. Rukoilemme Keikon kirja-
laatikko -ohjelman yli 70-vuo-
tiaalle toimittajalle Keikolle 
terveyttä ja oikeita sanoja, kun 
hän auttaa japanilaisia kuulijoita 
löytämään toivon elämäänsä. 

15. Rukoilemme Suomen 
Toivoa naisille -työn puolesta. 
Kiitämme uusista TN-piireistä ja 
pyydämme, että työlle löytyisi li-
sää tukijoita ja esirukoilijoita.

16. Rukoilemme FEBC-Venäjän 
tavoittavan sometyön puolesta, 
että ajankohtaisia aiheita kristil-
lisestä näkökulmasta käsittele-
vät YouTube-lyhytvideot voisivat 
puhutella monia.

17. Rukoilemme rauhaa Etio-
piaan ja että Sansan tukemat 
radio-ohjelmat voisivat välittää 
toivon sanomaa ja evankeliumia 
ihmisille. Kiitämme, että ohjel-
mia on voitu lähettää sisällisso-
dasta huolimatta.

18. Muistamme rukouksin 
23.–25. syyskuuta Porvoossa pi-
dettävien Medialähetyspäivien 
suunnittelua ja valmisteluja. 
Rukoilemme, että myös moni 
ensikertalainen kiinnostuisi tule-
maan mukaan.

19. Rukoilemme, että Jumala 
antaisi toivoa ja apunsa talou-
delliseen ahdinkoon joutuneille 
turkkilaisille. Pyydämme, että 
hätää kärsivät löytäisivät SAT-7 
Türkin tv-ohjelmat ja saisivat 
niistä toivoa elämään.

20. Kiitämme Herraa uskollisis-
ta esirukoilijoista ja työn tukijois-
ta sekä Sansan työntekijöistä. 
Anna työntekijöille terveyttä, 
voimia ja varjelusta.

21. Rukoilemme kaikkien us-
konsa tähden vainottujen, usein 
eristäytyneiden kristittyjen puo-
lesta Lähi-idässä ja Pohjois-Afri-
kassa, että Herra vahvistaisi hei-
tä ja antaisi viisautta ja rohkeutta 
todistaa uskosta.

22. Rukoilemme, että suoma-
laiset voisivat löytää Raamattu 
kannesta kanteen -ohjelmat ja 
-sovelluksen ja oppia tuntemaan 
Raamattua ja Jumalaa parem-
min.

23. Rukoilemme yhteistyö-
kumppaneidemme TWR:n, 
FEBC:n ja SAT-7:n puolesta. Pyy-
dämme johdatusta ja viisautta 
laajaan työhön.

24. Rukoilemme Kroatian 
evankelisen kirkon, sen työn-
tekijöiden ja seurakuntalaisten 
puolesta, että Herra vahvistaisi 

PS. Jos et halua leikata rukous-
kalenteria lehdestä, voit tulostaa 
sen osoitteesta sansa.fi/rukoile 
tai tilata Sansan toimistosta, 
p. 019 457 7700 / sansa@sansa.fi

uskoa ja antaisi uutta intoa teh-
dä Jumalan valtakunnan työtä. 

25. Kiinan viranomaiset ovat 
sulkeneet kristillisiä internet-
sivuja ja sosiaalisen median 
kanavia kristillisiltä sisällöiltä. 
Rukoilemme viisautta kristillisil-
le mediatyöntekijöille, jotta he 
löytäisivät uusia työmuotoja sul-
jettujen tilalle.

26. Rukoilemme, että korona-
pandemia voisi laantua ja ihmi-
set saisivat elää jälleen vapaasti, 
ilman rajoituksia.

27. Rukoilemme Wind FM 
-radioaseman visuaalisen me-
dian tiimille luovuutta kertoa 
Jumalan rakkaudesta lyhyiden 
video-ohjelmien avulla mon-
golialaisille sosiaalisen median 
käyttäjille.

28. Rukoilemme Suomen 
ev.lut. kirkon seurakuntien, 
työntekijöiden ja luottamushen-
kilöiden puolesta. Anna heille 
viisautta toimia muutosten kes-
kellä ja ymmärrystä lähetystyön 
tärkeydestä.

29. Pyydämme varjelusta 
TWR-Intian työntekijöille ja hei-
dän perheilleen, sillä maassa on 
yhä haastavampaa julistaa evan-
keliumia avoimesti.

30. Rukoilemme siunausta 
ja olosuhteista riippumatonta 
turvallisuuden tunnetta kaikille 
Sansan työssä mukana oleville. 
Tuokoon luomakunta, Jumalan 
sana, rukousyhteys ja medialä-
hetystyö iloa elämään.

Kiitos rukoustuestasi!
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