Församlingsbor delar regelbundet ut varma måltider till sådana som bor på Moskvas gator

Nådens café i Moskva ger mat åt åldringar
Mätta de Hungrande-organisationen delar ut mat åt
fattiga i Moskva i samarbete med den lokala Word
of Life-församlingen. På två olika platser delar man
två gånger i veckan ut varm mat åt människor som
bor på gatan. Arbetet växer och mat och kläder delas
nu också ut i städerna Himki, Shchelkovo och Orekhovo-Zuevo. Den senaste tiden har hjälpen kanaliserats främst till gamla. MdH har redan varit med och
hjälpt Rysslands fattiga i 10 års tid.

MdH:s kontaktperson Petr Prelin rapporterar från Moskva:

Jag vill av hjärtat tacka för allt stöd vi fått från Finland!

Petr Prelin delar ut mat till åldringar

Vi är oerhört tacksamma för gåvorna från alla understödjare och för det trogna stödet som MdH-föreningen bistått med under åratal. Tack vare gåvorna från MdH har vi kunnat utveckla detta arbete för
att hjälpa ännu flera. Varje vecka får över 1000 människor hjälp. Det sorgliga är att mängden av dem
som behöver hjälp växer med hast.

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

0600-11995 (20,12€) 0600-10985 (9,93€)

Konto nr 800010-2037233

Under de senaste månaderna har vi använt största
delen av MdH:s varor för att hjälpa de gamla, för
de är de minst bemedlade i vårt samhälle. I Moskva
finns det många fattiga gamla som behöver hjälp.
Många av dem tvingas tigga pengar och mat. Många
lider av hunger. I maj öppnades igen ett nytt Nådens
café, där man delar ut mat fyra gånger i veckan. Fler
och fler gamla från olika delar av Moskva samlas för
att äta. Förutom med maten hjälper vi dem också
att skaffa mediciner.

På Nådens café får de gamla mat och får dessutom
höra om Guds kärlek. Många har velat ge sina liv åt
Jesus. Under de senaste tre åren har över 400 gamla
blivit frälsta och kommit regelbundet till vår lokala
församling. Varje vecka får vi leda ett tiotal gamla till
Jesus. För många av dem har det varit sista chansen
att bli frälst, för en del till och med den enda gången i livet de fått denna möjlighet. En av dem är Lidia
Petrovna. Hon kom till Nådens café för ett år sedan,
hörde om Jesus och tog emot honom i sitt hjärta
som 94-åring. Förra veckan flyttade denna underbara gamla dam till sitt himmelska hem. Hennes dotter berättade att det senaste året varit det lyckligaste
i mammans liv. Du som MdH-understödjare skall ha
tack för detta.
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Att möta Guds kärlek berör alltid

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi

Tackbrev från Viborg
I Viborg stöder MdH-organisationen rehabiliteringsarbete, vilket hjälper narkomaner och alkoholister att komma
bort från sitt förflutna. Centret tar emot människor i hopplösa situationer. De som kommer till rehabiliteringen är
många och därför är behoven stora.
Vi tackar av hjärtat för den hjälp ni gett oss genom att skänka livsmedel. Det är inte heller mindre värt att vi tack vare
er penninggåva får njuta av färsk mat, i stället för att måsta använda gamla varor där ”bäst före”-datumet gått ut.
Er hjälp har ofta kommit till oss just då vi haft det extra besvärligt ekonomiskt, så att vi inte skulle ha kunnat skaffa
allt vi behövt. Vi värdesätter er omsorg enormt högt och är rörda över att ni är så villiga att dela med er av era ägodelar. Vi vill uppmuntra er att fortsätta arbeta på Guds åkerfält till Hans namns förhärligande. Dörrarna till våra hem
är alltid öppna för er!
Högaktningsfullt Betel-gemenskapen
Byn Malyshevo, Viborg

I RYSSLAND VÄXER ANTALET
HJÄLPBEHÖVANDE MED HAST

MdH delar ut mat-hjälp i Moskva och Viborg

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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