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Evästä Venäjän
kodittomille ja
vanhuksille
Viitenumeromme muuttuvat. Käytäthän jatkossa
uusia viitenumeroita. Ne löytyvät kirjeen takasivulta
osoitetietojesi yhteydestä.
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Eväitä ja ystäviä kodittomille

R

uokkikaa Nälkäiset on tehnyt avustustyötä Moskovassa jo vuodesta 2002 lähtien. Tässä suurkaupungissa asuu tällä hetkellä reilut 12 miljoonaa ihmistä ja kodittomia on runsaasti. Ruokatukea saa kolme eri kohderyhmää: kodittomat, vanhukset ja invalidit. RN-ruokaa syö Moskovassa joka kuukausi yli 1 000 vaikeassa elämäntilanteessa olevaa ihmistä.

Kodittomien apu
Ruokkikaa Nälkäiset tarjoaa Moskovassa paikallisen Helping Hand -järjestön avustuksella
evästä ja evankeliumia kodittomille. Yaroslavin
puistoon keskustassa kerääntyy kahdesti viikossa, kerralla n. 300 koditonta lämpimän aterian toivossa.Toistakymmentä seurakuntalaista
valmistelee ja organisoi ruokajakelun. Ruoan
lisäksi kodittomille annetaan usein alusvaatteita ja sukkia, niin kuin kuvassa näkyy. Talvella
sadat kadun kansalaiset saavat lämpöiset talvisaappaat rikkinäisten kesäkenkien tilalle. Sinun

anteliaisuutesi ansiosta monet kodittomat selviytyvät ankaran talven yli. Kiitos tuestasi!

Ilosanoman kuuleminen koskettaa aina.

Kuntoutuskeskus Lublino

”Sain just ruokaa ja uudet kengät. Helping Hand
-ihmiset pitää musta huolta. Mua kohdellaan
hyvin ja otetaan aina lämpimästi vastaan.
Antakoon Jumala kaikille tukijoille terveyttä ja
onnea. Hän antoi minullekin tulevaisuuden ja
toivon. Tässä on mun, Igorin, terveiset teille.”

Lublino-kuntoutuskeskuksessa toipuu noin
500 vakavasti sairasta koditonta. Asukkaat
saavat säännöllisesti vaihtelua ruokavalioonsa
RN-järjestöltä. Viikottaisissa tilaisuuksissa, joihin kokoontuu n. 150 ihmistä, seurakunnan
tiimiläiset jakavat myös elävää Sanan ruokaa.
Kyseessä on Moskovan kaupungin ylläpitämä
laitos. Yksi asukkaista kirjoittaa: ”Mun nimeni
on Nadejda. Olen tosi kiitollinen Helping Hand
‑ihmisille. Ne antaa ruokaa ja joka kerta selittää
meille Jumalan Sanaa monella eri tavalla. Se on
ihanaa!”

Sergeevna löysi Jumalan
86-vuotiaana.

Sergeevna löysi Jumalan
Sergeevna menetti kotinsa ja joutui kadulle. Yli
80-vuotiaalle vanhukselle kodittomuus oli järkyttävä kokemus ja itsetuhoiset ajatukset pyörivät päässä. Juna-asemalle kävellessään hän törmäsi kristittyihin, jotka antoivat hänelle ruokaa
ja kuuntelivat. Tuttavuus kristittyjen kanssa johti
Sergeevnan lopulta Jumalan luo. Hän on nykyisin iloinen seurakuntalainen.
Moskovalaisilla eläkeläisillä on arjessaan melkoisia haasteita. Eläke riittää nippa nappa ruo-

kaan. Ruoanjaon lomassa vanhuksille järjestetään seurakunnassa Alfa-kursseja ja monet ruoka-apua saaneet vanhukset ovat kotiutuneet
seurakuntaan ja saaneet ystäviä.

Ramppeja invalideille
Syksyllä 2018 avustustyö laajenee invalidien
keskuuteen. Liikuntarajoitteisille ollaan paraikaa
rakentamassa parempia tiloja yhteisiä lounashetkiä varten.

Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö ei voi auttaa
kaikkia apuatarvitsevia ja se on valinnut
auttaa kaikkein köyhimpiä.
Kiitos tuestasi elämän kolhimille ihmisille.
Sinä olet suuri siunaus näille unohdetuille.
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