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Miten päädyimme lähetystyöntekijälinjalle? 

 
Pia sai lähetyskutsun 12-vuotiaana 

uskoon tullessaan. Tuo kutsu jäi 

kuitenkin uinumaan pinnan alle elämän 

heitellessä, Vuonna 2006 löysimme 

itsemme Sleyn esilähetyskurssilta, ja 

seuraavan vuoden keväällä myös 

Rene oli tilanteessa, jossa halusi antaa 

elämänsä Jeesukselle, mutta pelkäsi. -

”Peruste pelolleni oli se, että pelkäsin 

että minusta tulee Jumalan hullu, joka 

myy omaisuutensa, jättää työuransa ja 

lähtee johonkin pusikkoon”. Nyt tuo 

pusikko luuraa jo ihan nurkan takana! 

Ihan heti se ei kuitenkaan käynyt, vaan 

Jumala puhui meille asiasta useaan 

otteeseen, ja vahvisti kutsuaan eri 

ihmisten, rukousvastausten ja 

profetioiden kautta. Jumala on myös 

valmistanut meille itsemme näköisen 

työtehtävän, joka vastaa niitä kykyjä ja 

taitoja, joita Hän meille on antanut. 

Tässä lujassa kutsussa ja luottamuksessa 

on hyvä tehdä matkaa! 

Taivaskanavan uutisia 1/2012 

Olemme aloittaneet 

lähetystyöntekijälinjan täällä Ryttylän 

kansanlähetysopistolla tammikuun 

alussa. Tarkoituksena on saada 

muodollinen pätevyys toimia 

läheytystyöntekijöinä, sekä kartuttaa 

niitä tietoja ja taitoja, joita 

lähetyskentällä tarvitaan. Ryttylään 

muutimme jo elokuussa 2011, jolloin Pia 

aloitti opiskelun raamattulinjalla, ja 

lapset pääsivät heti lukuvuoden alusta 

mukaan uuteen kouluun ja uuteen 

päivähoitoon.  

Keväinen tervehdys Ryttylästä! 

Tämän uutiskirjeen kautta tahdomme 

kertoa vaiheistamme ja matkastamme 

kohti lähetyskenttää. Olemme kiitollisia 

teistä kaikista jotka olette jo ilmaisseet 

halunne olla mukana 

lähetysrenkaassamme rukouksin tai 

taloudellista tukea antamalla, ja näin 

mahdollistatte lähtömme lähetystyöhön.  

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. 

Risti 

 

Perhe Rendic: Rene, 

Pia, Regia, Repe, 

Rebecca ja Rafaela 

Tärkeitä tapahtumia 
• Lähetyskurssi alkoi vuoden 2012 

alussa 

• Blogimme on julkaistu 

internetissä 

www.lahetystyo.com 

• Mahdollisuus Muutokseen 

Suurjuhla Helsingissä 
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Viikonloput ovat pääsääntöisesti 

täyttyneet erilaisista tapahtumista, 

kuten työntekijäseminaarista, 

islamiin keskittyvästä 

teemaviikonlopusta, naistenpäivistä 

ja lähetysseminaarista. Samoin 

olemme viettäneet yhteisiä 

koulutuspäiviä muiden  järjestöjen 

kautta lähetystyöhön 

valmistautuvien ihmisten kanssa. On 

ollut antoisaa tutustua muiden 

samassa prosessissa olevien kanssa, 

ja vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia. 

Kaiken kaikkiaan aika on 

vierähtänyt todella nopeasti, ja nyt 

silmissä siintelee jo pääsiäisloma. 

 

Lähetyslinjalla tapahtunutta 

Perheen kuulumisia 

Avioliittotyöstä 

Helsingin Suurjuhla 

ilmoitus 

Kuluneen kolmen kuukauden 

aikana olemme opiskelleet asioita 

todella monipuolisesti. Meidät on 

perehdytetty kehitysyhteistyöhön ja 

erilaisiin kyläyhteisöjä sisältäpäin 

kasvattaviin menetelmiin. Olemme 

syventäneet tietojamme 

lähetysteologiasta, sekä käsitelleet 

erilaisia kriisitilanteita, joihin 

lähetyskentällä saatamme törmätä. 

Samoin olemme saaneet tutustua 

valokuvauksen ja lehtijuttujen 

kirjoittamisen saloihin, sekä 

pohtineet erilaisten kulttuurien 

kohtaamista. Antoisaa on ollut myös 

syventyminen lähetystyön 

perusasioihin, kuten esimerkiksi 

siihen, kuinka lapsille opetetaan 

Raamatunkertomuksia. 

 

 

Perheemme elämä on tällä hetkellä varsin hektistä. 

Lähetyslinjan lisäksi Pia suorittaa teologian maisterin 

tutkintoa Helsingin yliopistossa, ja alkuyön tunnit 

kuluvat usein tenttikirjojen ja esseiden parissa. Rene 

puolestaan työstää omaa tradenomin tutkintoaan. 

Myös avioliittotapahtumat, parisuhdeluennot  ja 

niiden suunnittelu pitävät työn touhussa. Tämän lisäksi 

olemme viime syksystä saakka olleet mukana 

Mahdollisuus Muutokseen mediamissiossa, jonka 

puitteissa olemme päässeet ottamaan 

näppituntumaa siihen, kuinka suuri voima media on 

evankelioimistyössä. Samoin olemme mukana TV7:lla 

juuri alkaneessa parisuhdetta ohjelmasarjassa. 

 

Lapsistamme Repe pelaa tosissaan jalkapalloa, ja 

arki-illat ja sunnuntait kuluvat toiselta meistä aina 

tiiviisti treeneissä, tai matkalla treeneihin. Regiaa 

puolestaan kuljetellaan hevostalleille, ja Rebecca on 

löytänyt oman paikkansa King´s Kids ryhmässä. 

Rafaela onneksi haluaa vielä toistaiseksi ilahduttaa 

seurallaan meitä vanhempia! Suuri ilo on ollut se, että 

nyt reilun puolen vuoden Ryttylässä asumisen jälkeen 

lapset ovat viimein sopeutuneet ja löytäneet uudet 

parhaat ystävät. Rukousaiheena puolestaan on 

terveys. Lapset ovat olleet jatkuvasti sairaina 

keuhkokuumeesta käden murtumaan ja kaikkea siltä 

väliltä. Rukoillaan, että Herra antaisi terveyttä, niin 

että me aikuiset pystyisimme keskittymään opiskeluun 

ja lapset saisivat nauttia terveinä kevätaurigosta ja 

muiden lasten seurasta! 
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Rukousaiheita: 

  

Lähetyskurssi ja kaikki perheet 

jotka ovat mukana. 

 

Terveyttä opiskeluiden aikana 

 

Kevään ja kesän 

avioliittotapahtumat 

 

Kiitos aiheita: 

 

Lähetyskurssin alkaminen 

 

Opintojen eteneminen 

 

Lasten uudet ystävät ja 

sopeutuminen Ryttylään 

 

Mahdollisuus Muutokseen 

Suurjuhla 

 

Jumalan päivittäinen huolenpito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hengellisesti tämä ajanjakso Ryttylässä 

on antanut paljon. Jatkuva uskovien 

yhteys, päivittäin tapahtuva Sanan ja 

rukouksen ääreen pysähtyminen, sekä 

säännölliset rukoushetket ystävien kanssa 

ovat entisestään lujittaneet suhdetta 

Jumalaan. On ollut myös upeaa 

huomata, kuinka Jumala on ollut 

mukana jokaisessa valmistautumisen 

vaiheessa, huolehtien jokaisesta 

yksityiskohdasta. Rohkaisten, lohduttaen. 

Erityisenä Raamatunkohtana on noussut 

esiin Sefanjan kirjan luku 3, jae 17: “Herra, 

Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on 

voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen 

ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut 

uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee 

sinusta.”   

On etuoikeus saada olla elävän Jumalan 

lapsi ja tietää, että meillä on rakastava, 

ja meistä suuresti iloitseva Isä! 

Lopuksi 

 

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 

haluatte saada kirjeemme jatkossakin, 

otattehan meihin yhteyttä sähköpostilla 

tai puhelimitse, niin lisäämme teidät 

postituslistalle. 

Miksi saat tämän kirjeen? 

Perhe Rendic 

Lehtikuja 4 

12310 

Ryttylä 

Puhelin: 

(+358) 040 450 3750  

Sähköpostit: 

lahetystyo@lahetystyo.com 

 

 

 

 

Kotisivut ja blogi: 

www.lahetystyo.com 

 

“Ei väellä eikä 

voimalla, vaan minun 

hengelläni, sanoo 

Herra…” Sak.4:6  

http://www.lahetystyo.com/
mailto:lahetystyo@lahetystyo.com

