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Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

0600-11995 (20,12€) 0600-10985 (9,93€)

Armon kahvila Moskovassa ruokkii vanhuksia
Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö ruokkii Moskovassa 
köyhiä yhdessä paikallisen Word of Life-seurakun-
nan kanssa. Kahdessa eri kohteessa jaetaan lämmin-
tä ruokaa kadun ihmisille kahdesti viikossa. Työ kas-
vaa ja ruokaa ja vaatteita jaetaan nyt myös Himkin, 
Shchelkovon ja Orekhovon-Zuevon kaupungeissa. 
Viimeaikoina apua on kanavoitu erityisesti vanhuk-
sille. Ruokkikaa Nälkäiset on ollut mukana tukemas-
sa Venäjän köyhiä jo 10 vuoden ajan.

RN-kontaktihenkilön Petr Prelinin raport-
ti Moskovasta:

Viime kuukausina olemme käyttäneet suurimman 
osan Ruokkikaa Nälkäisten varoista auttaaksemme 
vanhuksia, sillä he ovat  yhteiskuntamme vähäosai-
simpia. Apua tarvitsevia köyhiä vanhuksia on Mos-
kovassa paljon. Monet heistä joutuvat kerjäämään 
rahaa ja ruokaa, ja heillä on puutetta myös vaatteis-
ta. Monet näkevät jopa nälkää. Avasimme touko-
kuussa jälleen uuden Armon kahvilan, missä jaetaan 
ruokaa neljästi viikossa. Vanhuksia kerääntyy syö-
mään yhä enemmän eri puolilta Moskovaa. Ruoan 
lisäksi autamme heitä myös hankkimalla lääkkeitä.

Olemme äärettömän kiitollisia jokaiselle tukijalle 
lahjoista ja RN-järjestölle vuosia kestäneestä yhteis-
työstä ja uskollisesta tuesta. RN-järjestön varojen 
ansiosta olemme pystyneet kehittämään tätä työtä 
ja auttamaan yhä useampia. Viikottain apua saa yli 
1000 ihmistä. Surullista on se, että ruoka-apua tar-
vitsevien määrä kasvaa vauhdilla.

Armon kahvilassa vanhukset saavat ruokaa, kuule-
vat Jumalan rakkaudesta ja monet ovat halunneet 
antaa elämänsä Jeesukselle. Viimeisen kolmen vuo-
den aikana yli 400 vanhusta on pelastunut ja tullut 
säännöllisesti mukaan paikalliseen seurakuntaam-
me. Joka viikko saamme johdattaa noin kymmen-
kunta vanhusta Jeesuksen luo. Monille heistä se on 
ollut viimeinen ja useimmille elämänsä ainoa mah-
dollisuus pelastua. Yksi heistä on Lidia Petrovna. 
Hän tuli Armon kahvilaan, kuuli Jeesuksesta  ja otti 
Hänet vastaan  sydämeensä vuosi sitten 94-vuotiaa-
na. Viime viikolla tämä ihana vanhus meni taivaan 
kotiin. Hänen tyttärensä kertoi äitinsä viimeisen vuo-
den olleen hänen elämänsä onnellisimman. Kiitos 
tästä kuuluu sinulle RN-tukija.

Haluan sydämestäni kiittää Suomesta saamastam-
me tuesta!

Terveellinen ruoka pitää terveenä

Petr Prelin jakamassa ruokaa vanhuksille

Jumalan rakkauden kokeminen koskettaa aina



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Ruokkikaa Nälkäiset ry

VeNäjällä RuokA-APuA tARVitseVieN 
MääRä kAsVAA VAuhdillA

Ruokkikaa Nälkäiset antaa ruoka-apua Moskovassa ja Viipurissa.

kiitoskirje Viipurista
Viipurissa RN-järjestö tukee kuntoutustyötä, mikä auttaa narkomaaneja  ja alkoholisteja eheytymään menneisyy-
destään. Keskus ottaa epätoivoiset ihmiset vastaan. Kuntoutukseen tulevia on paljon ja siksi tarpeet ovat suuret.

Kiitämme sydämestämme teitä avustanne, jota olette meille antaneet lahjoittamalla elintarvikkeita. Ei ole myös-
kään toisarvoista se, että teidän rahalahjanne ansiosta voimme nauttia tuoretta ruokaa vanhentuneiden ja viimei-
sen myyntipäivän ohittaneiden tuotteiden sijaan. Apunne on usein tullut meille juuri silloin, kun meillä on ollut 
erittäin haaasteellinen taloudellinen tilanne, minkä vuoksi emme ole pystyneet hankkimaan kaikkea välttämätön-
tä. Arvostamme suunnattomasti huolenpitoanne ja olemme liikuttuneita siitä, miten valmiita olette lahjoittamaan 
omastanne. Haluamme rohkaista teitä edelleen tekemään työtä Jumalan elopellolla Hänen nimensä kirkkaudeksi. 
Kotimme ovet ovat aina auki teille!

Kunnioittaen Betel-yhteisö

Malyshevon kylä, Viipuri


