Sansan kuukausilahjoittajat kertovat:
Kuukausilahjoittajalla on kuukausilahjoitussopimus. Se voi olla verkkopankissa voimaan laitettava e-lasku tai pankin tiskillä käynnistettävä
kuukausisopimus. Yhteistä niille on helppous. Lahjoittajan haluama
summa menee vaivattomasti tililtä kerran kuussa. Lahjoittaja saa Sansalta lähetyksen kumppanin edut ja jatkuvan työtoveruuden tunteen.

Miksi minä lahjoitan?
“Koin, että pienistäkin puroista tulee iso
virta ja siksi halusin olla mukana siinä virrassa, joka vie evankeliumia eteenpäin.”
Ilkka, Etelä-Savo
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“Olen tullut uskoon viime kesänä ja sen
jälkeen tuli tunne, että tätä Jumalan ilosanomaa pitää levittää muillekin.”
Arja, Uusimaa
ö

ö

ö

“Kuukausilahjoittamien on niin
vaivatonta. Ei tarvitse erikseen
muistella asiaa joka kuukausi.”
Kirsti, Pirkanmaa

Tule mukaan

kuukausilahjoittajien kasvavaan joukkoon.

Saat nämä edut:

• Ristiaalloilla-julkaisun 6 x vuodessa
• Lähde-lehden 2 x vuodessa
• kohdekohtaisen ystäväkirjeen
(Rkk, Toivoa naisille, lähettikirje)
• vuosiraportin
• suuren vuosivaikutuksen pienelläkin kuukausisummalla
• kokemuksen sitoutuneesta lähetyskumppanuudesta

“Perusta on lähetyskäskyssä
ja siksi lähetystyön tukeminen
kuuluu kristityn perustoimenpiteisiin. Pitkän kokemuksen
perusteella voin sanoa: Jumala
ei ole jäänyt velkaa.”

Tapani, Satakunta

“Ajatus taloudenhoitajana
olemisesta mullisti ajatteluni.
Mikään ei ole lopulta omaa tai
pysyvää, vaikka saan käyttää
rahaa omiin tarpeisiini.”

Kalenteri

Miksi olen kuukausilahjoittaja?
“Kätevää. Ei tarvitse muistaa
maksaa laskuja erikseen. Kun
on pienet tulot, niin sopiva
summa lähtee tililtä joka
kuukausi.”

Liisa, Pohjois-Pohjanmaa

“Halusin tukea Rkk-ohjelmien
radiointia ja hyvää Jumalan sanan opetusta. Sitä on mielestäni
Suomessa liian vähän.”

Tommi, PK-seutu

“Säännöllinen antaminen
on vakaata, sekä saajalle että
minulle. Antaminen on silloin
päätös, jonka takana seison, ei
mielijohde eikä riippuvainen
mistään muusta.”

Liisa, PK-seutu

Ei enää
muistilappua!

Mitä siitä saan?
“Minulle lahjoittaminen on ilo.
Saan osoittaa Taivaan Isälle
kiitollisuutta. Syntyy yhteys
Jumalaan ja lähetteihin. Koen
olevani osa lähetysperhettä.
Koen saavani myös itse siunausta. Kuukausilahjoittaminen
rikastuttaa uskonelämääni.”

“Pidän tätä myönteisenä velvollisuutena jakaa eteenpäin
sitä, mitä on itse runsaasti
saanut.”

Hannu, Uusimaa

Autamme sinut
mielellämme alkuun:

sansa.fi/kuukausilahjoitus

Terhi, PK-seutu

Johanna, Keski-Suomi

Pirjo, Päijät-Häme

Valitse sopiva kohde ja summa:

“Otan lähetyskäskyn ja antamisen vakavasti, vaikka itselläkin
on vähän. Tai ehkä juuri siksi,
sanotaanhan ’antakaa niin teille
annetaan’. Tämä merkitsee
luottamista, että Jumala voi auttaa myös omissa asioissani.”

pirjo.hyovalti@sansa.fi
050 564 3541
erkki.salo@sansa.fi
050 327 3900

“Kehitän
Sansassa
kuukausilahjoittamista.
Kuukausilahjoitan itse
vainottujen
kristittyjen
keskuudessa
tehtävälle
mediatyölle. Minusta olisi vaikea kehottaa ihmisiä lahjoittamaan, jos en itse lahjoittaisi.
Sain juuri soiton vakuutusyhtiöstä. Minulle tarjottiin nykyisen vakuutuksen korvaavaa
samaehtoista vakuutusta vähän
ennen edellisen vakuutuksen
laskun eräpäivää. Uusi sopimus säästää vuodessa eurolleen saman verran kuin kuukausilahjoitussopimukseni on.
Säästö on satoja euroja!
Siunaus vai sattuma?”

Erkki Salo, Sansa

