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Hälsningar från Moskva
I November besökte jag Moskva där RN-organisationen under många år har samarbetat
med lokala troende.
Vi var framme på torsdagsmorgonen, vi
höll ett möte med pastorn och deltog i pensionärernas dagsmöte. Det var en glädje att
se då den äldre generationens ryssar bad tillsammans, tackade Herren för frälsningen,
ledningen och Guds hjälp i sitt liv. Jag förde
med mig hälsningar till mötet från Finland
och gav ett personligt vittnesmål. Vi upplevde
ett verkligt varmt välkomnande bland de kära
äldre troende på evenemanget.
På torsdagskvällen for vi till ett rehabiliteringscenter som uppehålls av staten och
där det finns människor i olika livssituatio-

Man har delat ut RN-mathjälp åt hemlösa
regelbundet i centrum av Moskva sedan år
2002.

På rehabiliteringscentret träffade
Arto Mäkinen människor som var tacksamma
över RN-hjälpen.

ner; några sitter i rullstol, en del har alkoholproblem, andra har olika sjukdomar och en
del är helt hemlösa. Vi påbörjade vårt möte
med gemensamma lovsångspsalmer och
efter det förkunnade jag budskapet om Guds
nåd och förlåtelse. Vi bad och välsignade de
boende och efter det delade vi tillsammans
med de lokala anställda ut matpaket, skor
och nya kläder åt de boende på rehabiliteringscentret. En del av människorna kunde
inte komma till detta gemensamma evenemang så vi besökte ännu dem i deras rum
och delade där ut paket. Dessa kära invånare
tog med verklig glädje emot all hjälp som de
fick motta och centrets anställda önskade oss
varmt välkomna på nytt.

På fredagskvällen for vi till Moskvas järnvägsstation och där började män från gatan
samla sig för den gemensamma matutdelningen. Bland dem fanns yngre och äldre
folk, det fanns alkoholproblem, hemlösa som
levde på gatorna, olika sjukdomar och utstötta från samhället. De fick höra frälsningens evangelium, budet om Guds kärlek och
tillsammans bad vi Fader vår-bönen. Efter det
delades det ut varm mat, saft och bröd åt var
och en och en del fick nya kläder och skor.
Det var säkert för många av dem veckans
bästa och mångsidigaste mat som de fick
emotta vid tillfället. Det kom också män och
bad om personlig bön och de fick på detta
sätt möta omsorg och omtanke i sitt dagliga
liv. De lokala troende som där ute på gatorna
delade ut mat och tar hand om männen, jobbade engagerat och på detta sätt förmedlade
de Guds kärlek till de hjälpbehövande.
Kära RN-understödjare, många tack till dig
för att du stöder vårt arbete på olika håll i värden. Under Moskvaresan såg jag igen med
egna ögon hur hjälpen förs fram tillförlitligt
och effektivt med hjälp av de lokala kristna
och vi får tillsammans fortsätta framåt i sällskap av den Goda Herden.
Dig välsignande,
Arto Mäkinen
Ordf. för RN-organisationens styrelse
Ruokkikaa Nälkäiset ry tackar Dig
för ditt stöd under det gångna året.
Vi har fått höra otaliga berättelser om
hur din gåva har varit till stor
välsignelse för människor som hamnat
i hopplösa situationer. TACK!
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SISTA SIDA VID DINA ADRESSUPPGIFTER.

REFERENSNUMRORNA. DU HITTAR DEM PÅ BREVETS

DU I FORTSÄTTNINGEN ANVÄNDER DE NYA

VÅRA REFERENSNUMMER ÄNDRAS. TACK ATT

