Helping Hand hjälper i Moskva

På kvällen måndagen 13.6 var vi på ett matutdelningsställe bakom stationen i Yaroslav och mötte
ca 150 personer. I den skaran fanns ensamma, alkoholister, sjuka, på många sätt åsidosatta och en
stor del hemlösa personer. Varenda en av dem är
oändligt älskade av Gud. På samma plats delas mat
ut varje måndag kväll, även vintertid, då det kan

Kära understödjare av MdH-arbetet; tack att du är med och hjälper
Moskvas nödlidande! Din hjälp
har varit till stor välsignelse och
förs även i fortsättningen säkert
ända fram!
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Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Konto nr FI33 8000 1002 0372 33

Glädjebudskapet hördes via tolkning av Saija Mäkinen

Juli 2016

I Ryssland har man under de senaste decennierna
levt mitt i stora förändringar. Gapet mellan de rika
och fattiga har ökat ännu mer. Vår samarbetspartner Helping Hand i Moskva når de åsidosatta med
hjälp av evangeliet. Jag var på plats i Moskva och
lärde känna arbetet 13-16.6. Jag vidarebefordrade
MdH-organisationens ekonomiska stöd direkt till
organisationens ledare, Tanya Prelin. Hon har själv
i sitt eget liv upplevt stor sorg, då hennes make
Piotr flyttade hem till Herren i himlen för ett halvt
år sedan. Tanya bestämde sig för att troget fortsätta hjälparbetet bland de behövande och förkunnar
evangeliet för dem.

vara upp till -30 grader kallt och behovet av hjälp
enormt stort.
I början av tillfället fick jag predika frälsningens
evangelium för dem och alla som fanns på plats
lyssnade uppmärksamt. Vi bad tillsammans och
Herren verkade i åhörarnas hjärtan. Efter detta delade vi ut en riklig måltid: bovete, knackkorv, bröd
och varmt te. Efter maten delade vi ut tröjor och
gamla, trasiga skor byttes ut till nya.
Tanya fungerade som ledare för de ca 15 lokala
troende volontärerna, som verkligen hängav sig
åt sitt arbete bland de fattiga och genom allt förmedlade Guds kärlek. I all verksamhet syntes förtroende, ordning och frid.
På torsdags kvällen, 16.6, var vi vid Liublinos social-hjälpscentral. Det handlar om en central som
staden Moskva upprätthåller och som hjälper nödlidande personer genom att erbjuda tak över huvudet och konkret hjälp, så att de kan återgå till
normalt liv. Många av de inneboende är invalidiserade och sjuka på olika sätt. Helping Hand har
besökt centralen varje vecka under tio års tid. Varje
vecka hålls en gudstjänst i en sal i centralen och
därefter delas humanitär hjälp ut, så som mat och
kläder. Och så ber man för dem. Vi höll ett möte för
dem, där jag fick predika om Guds förlåtelse och
möjligheten till nytt liv i Kristus.

NYHETSBREV

Stöd till de fattiga i Ryssland

Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Efter detta delade vi tillsammans ut matpaket, tröjor och sockor. Vi besökte sådana som var i ännu sämre i skick i deras rum
och förmedlade hjälp även till dem som inte kunnat delta i
gudstjänsten. Redan under tio års tid har MdH understött Helping Hand-organisationens arbete på centralen. Arbetarna på
centralen berättade att de är mycket tacksamma för hjälpen
och att atmosfären har ändrat under tiden som Tanya tillsammans med sitt team besökt dem. Den våldsamma atmosfären
har blivit mera fridfull och vänskaplig.
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