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Terveiset Moskovasta
Vierailin marraskuussa Moskovassa, missä
RN-järjestö on useiden vuosien ajan tehnyt
työtä yhdessä paikallisten uskovien kanssa.
Saavuimme torstai aamuna perille,
pidimme palaverin pastorin kanssa ja osallistuimme eläkeläisten päiväkokoukseen. Oli ilo
nähdä kun venäläiset vanhemman sukupolven ihmiset yhdessä rukoilivat, kiittivät Herraa pelastuksesta, johdatuksesta ja Jumalan
avusta elämässään. Toin kokoukseen terveiset
Suomesta ja annoin henkilökohtaisen todistuksen. Saimme kokea todella lämpimän vastaanoton rakkaiden vanhempien uskovien
parissa tuossa tilaisuudessa.
Torstai iltana menimme valtion ylläpitämään kuntoutuskeskukseen, jossa on ihmisiä
monenlaisista elämän tilanteista; jotkut istu-

Arto Mäkisen tulkkina toimi Saija Mäkinen.

Kuntoutuskeskuksessa Arto Mäkinen tapasi
kiitollisia RN-apua saaneita.

vat pyörätuoleissa, osalla on alkoholiongelma,
toisilla on eri sairauksia ja osa on täysin kodittomia. Aloitimme kokouksen yhteisillä kiitosvirsillä, jonka jälkeen julistin sanoman
Jumalan armosta ja anteeksiannosta. Rukoilimme ja siunasimme asukkaita, jonka jälkeen
jaoimme yhdessä paikallisten työntekijöiden
kanssa ruokapaketteja, kenkiä ja uusia vaatteita kuntoutuskeskuksessa oleville. Osa ihmisistä ei päässyt tulemaan tuohon yhteiseen
tilaisuuteen, niinpä vierailimme vielä heidän
luonaan huoneissaan ja jaoimme paketteja
sinne. Nämä rakkaat asukkaat ottivat todella
iloiten vastaan kaiken avun, minkä saivat vastaanottaa ja keskuksen työntekijät toivottivat
meidät lämpimästi tervetulleeksi uudestaan.

Perjantai iltana menimme Moskovan rautatieasemalle, mihin alkoi miehiä kerääntyä
kaduilta yhteistä ruuan jakoa varten. Heidän joukossaan oli nuorempaa ja vanhempaa väkeä,oli alkoholiongelmaa, kodittomia
kaduilla eläjiä, eri sairauksia ja yhteiskunnasta
syrjäytyneitä. He saivat kuulla pelastuksen
evankeliumin, sanoman Jumalan rakkaudesta
ja yhdessä rukoilimme Isä meidän rukouksen.
Tuon jälkeen jokaiselle jaettiin lämmin ruoka,
mehua, leipää ja osa sai uusia vaatteita ja
kenkiä. Varmaan oli monen kohdalla viikon paras ja monipuolisin ruoka, mitä saivat
tuossa tilaisuudessa vastaanottaa. Miehiä tuli
myös pyytämään henkilökohtaista rukousta
ja saivat näin kohdata huolenpitoa ja välittämistä oman arkensa keskellä. Paikalliset
uskovat, jotka tuolla kadulla ruokaa jakoivat
ja miehistä huolta pitivät, tekivät työtä antautuneesti, ja näin välittivät Jumalan rakkautta
eteenpäin apua tarvitsevien elämään.
Rakas RN työn tukija, kiitos sinulle todella
paljon että tuet työtämme eri puolilla maailmaa. Moskovan matkan aikana näin jälleen
omin silmin, kuinka apu viedään perille luotettavasti ja tehokkaasti paikallisten kristittyjen toimesta ja saamme yhdessä jatkaa eteenpäin Hyvän Paimenen seurassa.
Sinua siunaten,
Arto Mäkinen
RN järjestön hallituksen pj.
Ruokkikaa Nälkäiset ry kiittää Sinua
tuestasi kuluvana vuonna.
Olemme saaneet kuulla lukuisia
kertomuksia siitä, kuinka Sinun
lahjasi on ollut suureksi siunaukseksi
epätoivoiseen tilanteeseen joutuneille
ihmisille. KIITOS!
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