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Miksi saat tämän 

kirjeen? 
Saat uutiskirjeemme jos olet 

ilmoittautunut tukijaksemme tai 

ottanut meihin yhteyttä lähetystyö 

sivustomme kautta osoitteessa 

www.lahetystyo.com.  

Lähetämme tämän kirjeen myös 

teille, joiden uskomme olevan 

kiinnostuneita elämästämme ja 

työstämme. Jos et enää jatkossa 

halua saada kirjeitämme, 

otattehan meihin yhteyttä 

sähköpostilla tai puhelimitse, niin  

poistamme teidät postituslistalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opintojen eteneminen. 

 Pääsiäisen jälkeen opintoihimme on 

sisältynyt monenlaista. Olemme 

käyneet läpi luterilaista tunnustusta 

Lutherin tekstien kautta, osallistuneet 

Apologia foorumiin, harjoitelleet radio-

ohjelmien tekoa ja videokuvausta, sekä 

pohtineet viikon verran lain ja 

evankeliumin yhteyttä ja merkitystä niin 

Raamatun tulkinnassa, lähetystyössä 

kuin eettisissä kysymyksissä. Erityisen 

antoisa oli viikko, jonka aikana 

pohdimme sielunhoidollisia kysymyksiä 

lähetystyön kontekstissa. Hyvänä 

esimerkkinä tästä pohdinnasta 

vaikkapa se, millaista opetusta / 

neuvontaa tulisi antaa muslimi 

miehelle, jolla on kolme vaimoa, ja joka 

haluaisi kääntyä kristityksi ja ottaa 

vastaan kasteen yhdessä kaikkien 

vaimojensa kanssa. Miten länsimainen 

kristillinen avioliittokäsitys uppoaa 

tähän kontekstiin? Ei ihan yksinkertaista! 

Vaikka yhteiset lähiopinnot päättyvät 

tämän kevään osalta, jatkuvat ne 

omalta osaltamme koko kesän. Kesän 

aikana tulemme työstämään 

maakansiota, jonka tarkoitus on 

tutustuttaa meidät tulevan 

työalueemme kulttuuriin ja kieleen, 

sekä muihin ominaispiirteisiin. Samoin 

puurramme omien kurssitöidemme 

parissa, joiden on määrä olla 

esittelyvalmiina heti alkusyksystä. Lisäksi 

erityisenä opiskelun kohteena tulee 

olemaan islamilainen kulttuuri eri 

muodoissa. 

Taivaskanavan uutisia 2/2012 

Tammikuussa alkanut lähetyskurssimme 

on edennyt vauhdilla. Tänään 

vietimme lukukauden päätösjuhlaa, 

joskin oma lähiopetuksemme jatkuu 

vielä muutaman päivän.  

Tämä käsissäsi oleva kirjeemme on 

järjestyksessä toinen kurssimme alettua. 

Jos luet kirjettämme ensi kertaa, 

Alkukesän kuulumisia Ryttylästä! 

toivotamme sinut ilolla tervetulleeksi 

seuraamaan ja halutessasi myös tukemaan 

työtämme. Ystäväkirjeissämme kerromme 

matkastamme ja valmistautumisestamme 

lähetystyöhön SAT7 työyhteyteen, sekä ensi 

vuoden alusta myös itse työstämme 

paikanpäällä. Rene tulee toimimaan Sat-7 

teknisellä puolella ja Pia puolestaan nais- ja 

tyttötyössä 

 

Perhe Rendic 

Olemme lähdössä 

lähetystyöhön ja 

työyhteyteen Sat-7 

sateliittikanavalle 

Kyprokselle vuoden 2013 

alussa. Tällä hetkellä 

opiskelemme 

Kansanlähetysopiston 

lähetyslinjalla.  

Päämääränä siintää 

mediatyö alueella, joka 

kuuluu islamin valtapiiriin, 

alkuvuodesta 2013. 

Suunnitelmissa on myös 

jatkaa jo Suomessa 

aloitettua avioliittotyötä. 

 

Perhe Rendic: Rene, 

Pia, Regia, Repe, 

Rebecca ja Rafaela 

Tärkeitä tapahtumia 
• Liittohallituksen päätös valita 

meidät lähetystyöntekijöiksi 

• Lähetyskurssin eteneminen 

• Tutustuminen Sat-7 

työyhteyteen 
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http://www.lahetystyo.com/
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Olemme myös kiitollisia kaikista niistä 

tilaisuuksista, joissa olemme saaneet 

olla mukana kertomassa tulevasta 

työstämme. 

Loppukeväästä pääsimme myös 

tutustumaan SAT7 toimistoon ja 

studioihin, samoin kuin lasten 

tulevaan kouluun Nikosiassa. 

Koimme että isompien lastemme 

kannalta on tärkeää että he 

näkevät itse tulevan kotimaansa ja 

koulunsa, jotta he pystyvät 

paremmin valmistautumaan 

tulevaan elämänmuutokseen. Myös 

meille itsellemme oli antoisaa 

tutustua tuleviin työtovereihin, sekä 

saada ensituntumaa siihen 

kaupunkiin ja kulttuuriin, johon pian 

tulemme asettumaan. Erityisen 

hienoa oli kuitenkin nähdä 

käytännössä se, kuinka sanoma 

Kristuksesta leviää miljoonille lähi-

idän ihmisille joka päivä. 

Opiskelun lomassa tapahtunutta ja tapahtuvaa 

 

Perheen kuulumisia 

Matkalla Sat-7 toimistolle 

Sat-7 16 vuotias 

Kevät ei ole ollut pelkkää opiskelua. 

Isona kiitosaiheenamme on 

Maaliskuussa järjestetty Mahdollisuus 

Muutokseen suurjuhla, jossa olimme 

mukana. Monituhatpäisen yleisön 

edessä seisominen hieman jännitti, 

mutta oli todella siunattu olo jälleen 

kerran saada olla mukana 

antamassa oma todistuksemme 

Jumalan voimasta ja toiminnasta 

omassa elämässämme. Samaisena 

päivänä juhlimme myös omaa 10-

vuotis hääpäiväämme, joten 

juhlatunnelma oli taattu. 

 

Kevään aikana olemme myös 

tavanneet kansanlähetyspiirien 

johtajia. Koska lähtömme kannalta 

keskeistä on saada työllemme 

tukijoita, iloitsemme suuresti siitä, 

että Etelä-pohjanmaan, Varsinais-

Suomen, sekä Uudenmaan 

Kansanlähetyspiirit ovat päättäneet 

ottaa meidät läheteikseen. 

Jottei kaikki elämä pyörisi pelkästään tulevan 

lähtömme ja siihen valmistautumisen ympärillä, on 

meidät pitänyt tukevasti tässä hetkessä myös yliopisto 

ja amk opiskelumme. Pia sai toukokuussa valmiiksi 

teologian kandidaatin tutkinnon, ja nyt maisterin 

papereista uupuu enää se kirjoittamista vaille oleva 

gradu. Rene puolestaan naputtelee tradenomin 

tutkinnon lopputyötä.  

 

Lisäksi olemme koko kevään juosseet ahkerasti 

jalkapallokentän laidalla Repen harjoituksia ja 

turnauksia katsellen. Onkohan tässä syntymässä 

Suomen Messi?? Tytöt puolestaan ovat viihtyneet 

talleilla ja kotiympyröissä, ja itse olemme 

rentoutuneet mökkiä remontoidessa. Maalaaminen 

voi oikeasti olla huippukokemus ;-).  

 

 

 

 

Sat-7 jokainen osallistui tarjoiluihin 

oman maansa perinne ruuilla 

”Tulin kristityksi kanavanne kautta n. 

kuukausi sitten. Annoin sydämmeni 

Jeesukselle. Se tapahtui, kun rukoilin 

yhdessä sielunhoitajanne kanssa 

puhelimessa. Voisitteko olla minuun 

yhteydessä säännöllisesti ja antaa minulle 

raamatun jakeita luettavaksi ja rukoilla 

kanssani. Kaupungissani ei ole kirkkoa tai 

muita kristittyjä” 

- Katsoja Shirazista, Iran - 
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Rukousaiheita: 

  

Kansanlähetyspäivät 

 

Nimikkoseurakuntien ja yksityisten 

tukijoiden löytyminen 

 

Kesän avioliittotapahtumat 

 

Kiitos aiheita: 

 

Lähetystyöntekijöiksi valinta 

 

Tutustuminen Sat-7 työyhteyteen 

 

Lähettävät piirit: Etelä-

Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, 

Uusimaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toukokuun lopussa kokoontui 

Kansanlähetyksen liittohallitus, joka 

hyväksyi meidät lähetystyöntekijöiksi. 

Lähestyöntekijöiksi siunaamisemme 

tapahtuu Kansanlähetyspäivillä 

Pieksmäellä 6-8.7. Samaisilla 

kansanlähetyspäiville luennoimme myös 

aiheesta Kristitty perhe tänään. 

Kesän aikana tulemme myös olemaan 

mukana luennoimassa ja ryhmyreinä 

Helsingin avioliittotapahtumassa 16-17.6, 

sekä Hartolan avioliittokurssilla 27-29.7. 

Samoin olemme mukana 

ryhmänvetäjinä Kansanlähetyksen 

avioliittoleirillä Karkussa 2-6.7.  Näitä 

kaikkia tapahtumia saa muistaa 

rukouksin! 

Tärkeimmän eli rukoustuen lisäksi 

lähetystyö tarvitsee onnistuakseen myös 

vapaaehtoista kannatusta. Jos sinulla on 

halu ja mahdollisuus antaa omastasi, voit 

tehdä sen lahjoittamalla kirjeen 

alareunassa olevia pankkiyhteystietoja 

käyttämällä. 

Tulevaisuuden suuntaviivoja 

 

Perhe Rendic 

Lehtikuja 4 

12310 

Ryttylä 

Puhelin: 

(+358) 040 450 3750  

Sähköpostit: 

lahetystyo@lahetystyo.com 

 

OP: 504319-23452 

FI14 5043 1920 0034 52 

OKOYFIHH 

SAMPO: 800018-224132 

FI55 8000 1800 2241 32 

DABAFIHH 

VIITENUMERO : 23388 

 

 

Kotisivut ja blogi: 

www.lahetystyo.com 

 

Sivu  2 

“Ei väellä eikä 

voimalla, vaan minun 

hengelläni, sanoo 

Herra…” Sak.4:6  
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Loppusanat 
Viime viikkoina meitä on puhutellut 

erityisesti Roomalaiskirjeen luku 12. 

Paavali kirjoittaa siitä, kuinka meidän tulisi 

uudistua mieleltämme, niin että 

osaisimme ja haluaisimme arvioida ja 

tutkia sitä, mikä on Jumalan tahto. 

Samoin Paavali muistuttaa rukouksen 

tärkeydestä, siitä että rukoilisimme 

hellittämättä ja olisimme rukouksissamme 

kestäviä.  

Koemme että nämä kaksi asiaa, rukous 

ja Jumalan tahdon kyseleminen ja 

etsiminen ovat niitä uskomme 

peruspilareita, jotka pitävät meidät 

totuudessa ja Jumalan tuntemisessa. Ne 

ovat myös asioita, joiden merkitys on 

korostunut omassa elämässämme 

kuluneena keväänä. Koko lähetystyöhön 

lähtemisemme ja siihen 

valmistautuminen ovat vaatineet 

uskonaskeleita ja rukouksessa viipymistä. 

Vaikka muutokset ja niihin sopeutuminen 

ovat ottaneet aikansa, koemme että 

Jumala on kanssamme ja vie meitä 

eteenpäin tahtonsa mukaisesti. On ilo 

seurata tietä, jonka Jumala on meille 

edeltä käsin valmistanut. 

 

“En voi kertoa monille 

ihmisille tätä, mutta olen 

iloinen että voin kertoa 

teille. Tyttäreni ja minä 

rakastamme Jeesusta” 

 -Naiskatsoja Tunisiasta - 

mailto:lahetystyo@lahetystyo.com

