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Mathjälp för de behövande i Finland
Vi lever i osäkra tider. Pandemin som fick sin
början förra året satte särskilt de fattiga runt
om i världen i ännu svårare situation. Även i
Finland drabbades många familjer plötsligt av
trångmål. Under julen 2020 delade vi ut mat
tillsammans med två församlingar till finländare vars situation var tröstlös.
Pargas friförsamling och församlingen River
hjälpte till att dela ut matkassar på över 11
olika orter. Huvudsakligen kanaliserades hjälpen till dem vars situation var känd för församlingarna. Vår vision handlar om att dela
ut både mat och evangelium, och så har vi
gjort även hemma i Finland. Det fanns ingen
gräns för glädjen och vi kunde se till och med
lättnadens tårar. Under tre dagars tid fick
ca 1000 människor var sin matkasse, hörde
evangelium och många av dem ville ge sitt
liv för Jesus.
På nio ställen av dessa orter samlas fortfarande grupper på 5–15 människor för att
studera bibeln tillsammans. Man kan säga att
tre dagars matkampanj gav god skörd. Maten

har även denna gång fått vara den lilla nyckeln vilken öppnade en stor dörr för att få dela
ut evangeliet.
Feeding the Nations vision är att dela ut
livets basförnödenheter huvudsakligen i de
fattiga länderna i tredje världen och på katastrof och krigsområden, där samhället inte
förmår att ta hand om sina behövande. Situationen har ändrats åt oroväckande håll även
i Finland under de senaste åren. Därför vill vi
hjälpa med våra matprojekt finländare som

Det är härligt att få hjälp mitt i vardagen, men även de som hjälpte till blev glada.

Lådorna innehöll mest matvaror, men man hade packat ner en del delikatesser också.

hamnat i trångmål här hemma. Vi tackar av
hela vårt hjärta å deras vägnar som fått din
hjälp. Guds hand är inte för kort för att hjälpa
och Hans öra är inte döv för att höra de rop

av hjälp som kommer från finländare, tack
vare dina gåvor. Du som RN stödjare har gjort
dessa projekt sanna. Låt oss fortsätta tillsammans och göra gott!

”Allt vad ni vill att
människorna ska göra er, det
ska ni göra för dem.” Luk 6:31
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 9.8.2019. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa 01.01.2020–31.12.2021. Varoilla autetaan hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti: Afrikan, Aasian, Etelä– ja Keski–Amerikan ja Euroopan maissa, katastrofialueilla ympäri maailmaa
sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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KÄYTÄTHÄN ANTAESSASI VIITENUMEROITA,
JOTKA LÖYTYVÄT OSOITETIETOJESI
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