Ella Perttula
Henkilöstöhallinto
Ecuador

Jokaisella on oma tehtävä
Olen 35-vuotias kristitty nainen ja työskennellyt seitsemän vuotta henkilöstöhallinnon tehtävissä eri puolilla Suomea. Maaliskuusta 2019 lähtien työskentelen
Operaatio Mobilisaation palveluksessa Etelä-Amerikassa osana Andien alueen
aluejohtajan tiimiä.
Olen halunnut lähteä lähetystyöhön pienestä lapsesta asti. Uskon, että Jumala on
johtanut minua ja valmistanut askel askeleelta palvelustehtävääni varten. Minusta
on mahtavaa, että juuri minulle on tehtävä Jumalan valtakunnassa. Voin käyttää
omia lahjojani ja ammattitaitoani valtakunnan hyväksi ja toteuttaa omalta osaltani
Jeesuksen meille antamaa lähetyskäskyä.

Haluamme nähdä
Jeesusta seuraavia
yhteisöjä siellä, missä
evankeliumia on
julistettu vähiten.

OM:n näkynä on julistaa evankeliumia siellä, missä sitä on vähiten julistettu ja
nähdä Jeesusta seuraavia yhteisöjä ympäri maailmaa. Latinalaisessa-Amerikassa
teemme monipuolista työtä useassa maassa ja näkynämme on nyt innostaa, kouluttaa, varustaa ja lähettää 2 000 latinoa viemään evankeliumia eteenpäin muualle
maailmaan. Työskentelen itse aluksi aluejohtajan avustajana ja toimiston hallinnollisissa tehtävissä ja myöhemmin siirryn henkilöstöhallinnon ja toiminnan kehittämisen tehtäviin.
OM järjestönä mahdollistaa sen, että kristityt voivat yhdessä toimia rohkeasti ja
monimuotoisesti tavoittaakseen ihmisiä pelastuksen ja toivon sanomalla. Jumala
itse rakentaa seurakuntansa ja hän kutsuu meitä mukaan työhönsä. Jos voin olla
osana sitä, että yksikin ihminen saisi toivon toivottomuuteen, se on enemmän
kuin muut asiat, joita voisin elämältäni toivoa. Minut on kutsuttu tukemaan muita
lähtemään ja nyt myös itse lähtemään. Mihin sinut on kutsuttu? Voisitko juuri sinä
olla mahdollistamassa tukien rukouksin tai taloudellisesti minun lähtemistäni, ja
sitä kautta myös latinokristittyjen lähtemistä eri puolille maailmaa?
LAHJOITUSOHJEET:
Operaation Mobilisaatio toimii lahjoitusten varassa ja lahjoituksesi tekee
työstämme mahdollista. Tuen työlleni voit kohdentaa viestillä:
“Ella Perttula, oma nimesi ja osoitteesi”
OM:n tilille: Danske Bank FI63 8000 1201 5560 90

MIKÄ ON OM?
Operaatio Mobilisaatio (OM)
on yhteiskristillinen,
kansainvälinen lähetysjärjestö,
joka toimii yli 110 maassa.
YHTEYSTIEDOT
elmalotus@gmail.com
040 486 1197
Operaatio Mobilisaatio
Yliopistonkatu 58 B, 5. krs.
33100 Tampere

HALUAN OLLA MUKANA ELLAN TYÖSSÄ
Haluan saada rukouskirjeen

Nimi:

Haluan tukea rukoillen

Osoite:

Haluan tukea taloudellisesti

Sähköposti:

_____ € / kk _____ € kertalahjoituksena

Puhelin:

Keräyslupa: RA/2016/516 myöntäjä Poliisihallitus ajalle 1.1.2017-31.12.2021 (koko Suomen alueella paitsi Ahvenanmaa).
Varat käytetään Operaatio Mobilisaation lähetys- ja kehitysyhteistyöhön ja sitä tukevaan toimintaan kotimaassa. Kerätyt
varat pyritään käyttämään keräysluvassa mainittuna aikana.

Voit ilmoittaa osallistumisestasi
antamalla tämän lapun OM:n
työntekijälle, postittamalla sen
OM:n toimistoon tai lähettämällä
tiedot sähköpostilla.

