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Rukous- ja kiitosaiheita:  
 
Kiitämme: 
Olen tavattoman kiitollinen kai-
kista kansallisista koordinaatto-
reista ja mahdollisuudesta pal-
vella heidän kanssaan 
 
Pyydämme rukousta: 
Kroatian TN-tiimin jäsenille, 
Hanalle ja Lidijalle. Hana sai-
rastui koronaan ja Lidija on 
myös haasteiden edessä päi-
vätyössään. Rukoillaan heille 
voimaa ja suojelusta 
 
 

 

 

Be Thou My Vision 

1. Silmäni aukaise, Jumalani. 
Kaikki muu turhaa on rinnallasi. 
Aamulla noustessa vierelle jää. 
Liekkisi loistaa, kun yö hämärtää. 

2. Viisauden lähde, vie viisauteen. 
Tietäni ohjaa, kun matkaani teen. 
Luottaa voin Isäni rakkauteen. 
Kätkeydyn suojaasi turvalliseen. 

3. Yksin en pystyisi taistelemaan. 
Voiman ja viisauden sinulta saan. 
Heikkojen auttaja voittamaton, 
ainoa toivoni sinussa on. 

Virsi 923, ”Silmäni avaa” (Engl. Be Thou My Vision), on irlantilaiseen 
700-luvun runoon nimeltä "Rop tú mo Baile" sovitettu sävelmä. Versi-
oita on useita mutta eniten käytetty tekstitys on Eleanor Hullin kä-
sialaa. Tämä runo on tyyliltään niin sanottu ”Lorica”, eli suojelusrukous. 
Tekstin sanavalinnat peilaavat vahvasti Efesolaiskirjettä 6:10-18, jossa 
puhutaan Jumalan taisteluvarustuksesta. 

Koko maailma huokailee ja kärsii pandemian vaikutuksista. Miltä maa-
ilma tulee näyttämään tämän kaiken jälkeen? Tähän kukaan ihminen 
ei tiedä vastausta. Mutta niin kuin virressä sanotaan, me voimme luot-
taa aina Herran rakkauteen ja mitä ikinä tulevat kuukaudet tuovatkaan 

Kuva 1: Kotikaupunkimme läheisellä kukkulalla komeilee iso risti. Se näkyy myös työpöytäni ikkunasta ja muistuttaa siitä, miksi tätä työtä 
tehdään.  



 tullessaan, me emme taistele yksin. Voimme luottaa hyvän paime-
nemme johdatukseen. 

Viime viikot täällä Irlannissa ovat herättäneet tunteita laajalla skaalalla. 
Eristyneisyys ja tiukat rajoitukset alkavat tuntumaan ja ikävä ihmisten 
luo ja seurakunnan yhteyteen on suuri. Toisaalta luonnon kauneus ja 
kevään tulo ovat tuoneet helpotusta arkeen ja iloa elämään, ja ko-
ronatilanteen paraneminen antaa toivoa. Olen kiitollinen siitä, että saan 
jakaa arkea mieheni kanssa ja nauru on ollut paljon käytetty lääke da 
Silvojen talossa. 

Toivoa naisille -työn kansallisten koordinaattoreiden kanssa järjestetyt 
tapaamiset ovat auttaneet keskinäisessä tuntemisessa ja ovat olleet 
valon säteitä tänä haasteellisena aikana. Kuukausittaiset tapaamiset 
Toivoa naisille -johtotiimin kanssa ovat myös jatkuneet ja antavat tietoa 
työstä globaalilla tasolla.  

Uudet aloitteet, eli TN-ohjelmien tarjoaminen Ranskassa ja Pohjois-
Kyproksella, ovat edenneet mukavasti. Työ Kyproksella aloitetaan so-
siaalisessa mediassa vielä tämän vuoden puolella mutta mahdollisuuk-
sia radiolähetyksiin kartoitetaan myös. Ranskassa uuden online-radio-
kanavan julkaisu siirtynee ensi vuoden puolelle. Lisäksi suunnitteilla on 
ohjelmien ja työn aloittaminen uusilla alueilla Lähi-idässä. 

Pyytäisin rukousta erityisesti Kroatian tiimille tänä aikana. He ovat 
aloittamassa siellä uusien ohjelmien tuotannon ja työtä ollaan muuten-
kin uudistamassa. Viime viikolla yksi tiimin jäsenistä, Hana, sairastui 
koronaan ja hänen tilansa (ainakaan tätä kirjoittaessa) ei ole vielä huo-
mattavasti parantunut. Pyytäisin myös rukousta toiselle koordinaattoril-
lemme, Lidijalle, joka pyysi rukoustukea päivätyössään kohtaamiin 
haasteisiin. 

 

4.Valta ja suosio jää päälle maan. 
Perinnön taivaassa sinulta saan. 
Aarteeni kallein nyt luonasi on. 
Lahjoitat rauhan ja tuot sovinnon. 

5.Oi kirkkain aurinko, ihmeellinen! 
Valaista täällä jo voit sydämen. 
Silmäni aukaise, osoita tie. 
Luoksesi taivaaseen perille vie. 

 
Rukoilen teille kaikille Herran suojelusta, johdatusta ja rauhaa tuleviin 
päiviin. Puetaan Herran koko taisteluvarustus päällemme. 
 
 
Siunaavin terveisin, 
Miia (ja Lucas) 

 

Lisätietoja ja esittelyvideo: 

https://sansa.fi/lahjoitus-
kohteet/da-silva/ 

 

Ole mukana tukemassa! 

 

SANSA (Medialähetys Sanansaattajat) 
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää 
p. 019 457 7700 
sansa@sansa.fi, etunimi.sukunimi@sansa.fi 
sansa.fi 

Lahjoita Miian työlle: 
 
Keski-Uudenmaan OP  
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 4444 12005 

Kuva 2: Olemme kiitollisia siitä, että saamme asua 
näin kauniissa maisemissa meren rannalla. 

Kuva 3 ja 4: Viikoittaiset, pitkät kävelylenkit ovat ol-
leet henkireikä kokoontumisrajoitusten jatkuessa. 
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