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Ruoka-apua Suomen vähäosaisille
Elämme epävakaita aikoja. Viime vuonna
alkanut pandemia saattoi erityisesti köyhät
ihmiset eri puolilla maailmaa entistä vaikeam
paan tilanteeseen. Myös Suomessa moni
perhe ajautui yllättäin epätoivoon. Vuoden
2020 joulun alla jaoimme yhdessä kahden
paikallisen seurakunnan avustuksella ruokaa suomalaisille, joiden tilanne oli lohduton.
Ruokakasseja jaettiin Paraisten Vapaaseurakunnan ja River-seurakunnan avustuksella yhteensä 11 paikkakunnalla. Pääsääntöisesti apu kanavoitui niille, joiden vaikea
tilanne oli seurakuntien tiedossa. Näkymme
on jakaa niin ruokaa kuin evankeliumiakin ja
näin toimimme myös täällä koti-Suomessa.
Kiitollisuudella ei ollut rajaa ja silmäkulmassa
saimme nähdä jopa helpottuneisuuden kyyneliä. Kolmen päivän aikana noin 1  
000
ihmistä sai ruokakassin, kuuli evankeliumin ja
monet heistä halusivat antaa elämänsä Jeesukselle.
Näissä kohteissa kokoontuu edelleen 9
paikkakunnalla 5–15 ihmisen kokoisia ryhmiä

tutkimaan Raamattua säännöllisesti. Voidaan
siis sanoa, että kolmen päivän ruokatempaus
kantoi hyvän sadon. Ruoka on jälleen kerran
ollut se pieni avain, joka avasi suuren oven
kertoa ilosanomaa.
Ruokkikaa Nälkäisten näky on jakaa elämän perustarvikkeita etupäässä köyhissä kolmannen maailman maissa sekä katastrofi- ja
sota-alueilla, missä yhteiskunta ei pysty kantamaan vastuuta vähäosaisistaan. Tilanne
on viime vuosina muuttunut Suomessakin

On ilo saada apua ankean arjen keskelle, mutta myös auttajille tuli hyvä mieli.

Lahjalaatikot sisälsivät etupäässä ruokatarvikkeita, mutta muutamia herkkujakin oli pakattu
mukaan.

huolestuttavaan suuntaan. Tämän vuoksi
haluamme olla auttamassa ruokaprojektein
myös kotimaassa ahdinkoon joutuneita suomalaisia.

Kiitämme sydämestämme kaikkien ruoka-apua saaneiden puolesta tuestasi. Jumalan
käsi ei ollut liian lyhyt auttamaan eikä korva
kuuro kuulemaan suomalaistenkaan hätää,
kiitos sinun lahjojesi. Sinä RN-tukija teit näistäkin projekteista totta. Jatketaan yhdessä ja
tehdään hyvää!

”Niinkuin te tahdotte ihmisten
tekevän teille, niin tehkää te
heille” (Luuk 6:31)
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