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Mat och evangelium till de fattiga i Moskva

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 • 33500 Tampere

Ruokkikaa nälkäiset levererar månatligen mathjälp
för ca 2000 mindre bemedlade i Moskva
Hjälpen når dem som är föraktade i sitt eget samhälle

Helping hands –diakoniarbete, som sköts av vår samarbetsförsamling i Moskva, når de människor på storstadens gator som
inte har råd att köpa mat. Bland dem finns många hemlösa, äldre,
invalider, ensamförsörjare och arbetslösa. Församlingens frivilliga arbetare uppehåller Nådens cafeterior, mötesplatser med låg
tröskel, där människor i svåra livssituationer kan förutom mathjälp också få möta en pålitlig person som har ett lyssnande öra.
Många människor har hjälpts med frivilliga krafter och även tillsynes hopplösa situationer har vänts till det bättre. I ett land där
socialvården är oförmögen att gensvara till människors behov, är
det oerhört viktigt med den här sortens arbete. På stationen i
Jaroslavski har ”soppkanonen” värmts två gånger i veckan i redan
15 års tid.
Under denna tid har tusentals människor fått mätta sina magar och tillika fått höra de glada nyheterna om Kristus som vill
erbjuda varje människa en framtid och ett hopp. De frivilliga arbetarna har själva blivit hjälpta i sina egna liv och vill nu låta det goda
gå vidare. Diakoniarbetet hjälper även människor på institutioner
och åldringar, som har svårt att röra sig utanför hemmet. För
många av dem är mötet med en Helping hands –frivillig arbetare
den enda människokontakten på veckotal.

Fattigdomsfälla hotar många i Ryssland

”Situationen i vårt land är uselt, speciellt gällande åldringar”, berättar vår kontaktperson i Moskva, Tatiana Prelina. ”De människor
som av en eller annan orsak marginaliserats utanför samhället,
har inte råd att köpa mat, kläder eller mediciner. Det är dyrt att
bo i Moskva nuförtiden, och att hamna i ekonomiska svårigheter
t ex pga arbetslöshet, kan leda till att man förlorar sitt hem och
hamnar på gatan.
Vi hjälper dessa människor genom att dela ut mat, kläder och
mediciner till dem och genom att predika evangelium. I mån av
möjlighet försöker vi också hjälpa dem att hitta en bostad eller
härbärge och arbete även om det inte är lätt. Vi vill tacka er
RN-givare för ert mycket dyrbara stöd. Vi välsignar er alla!”

Tamaras historia

Tamaras våldsamma föräldrar kastade henne ut ur sitt hem för
över tio år sedan när flickan fortfarande var minderårig. Hon måste leva på gatan, oskyddad och papperslös och möta all slags ondska och orättvisor. För att orka och glömma den grymma verkligheten ens för en stund, tydde hon sig till droger, vilket förde henne
i ännu större trångmål. När hon blev sjuk, togs hon inte emot på
sjukhusen för hon saknade personidentifikation.
Förra året fick Tamara en plats i CCF Lublini –boendet som
uppehålls av Moskvas stad och som besöks regelbundet av vår
samarbetsförsamling. Dessa människor värdesatte henne och
visade ett genuint intresse att hjälpa. Tamaras liv har förändrats
i sakta takt. Hon lämnade drogerna och fick något mycket mera
värdefullt istället. Tamara har fått möta evangeliets helande och
förnyande kraft, hon har fått möta sin personliga Frälsare.
Församlingens medlemmar hjälpte henne att hitta hennes
släktingar och hon fick ett nytt identifikationskort. I sin tacksamhet har hon själv blivit en del av Helpings hands –frivillig arbete,
för hon vill i sin tur hjälpa dem som går igenom svårigheter i livet.
För tillfället är Tamara utan fast boende, men har en helt annan
tillförsikt inför framtiden.
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Du vår kära RN-stödjare, har varit med om att hjälpa de
fattiga i Moskva till en ny start i livet. Ett stort tack för
det! Visst kommer du ihåg att du kan bli ett stödmedlem
genom att betala in en årlig avgift på 20€ på kontot FI08
8146 9710 155671, referens: 1232.
Kom ihåg att skriva ditt namn och kontaktuppgifter i
meddelandefältet. Stödavgifterna används för att betala
de administrativa kostnaderna.
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