Helping Hand auttaa Moskovassa

Ilosanoma kuultiin Saija Mäkisen tulkkaamana.

Maanantai-iltana 13.6. olimme Yaroslavin aseman takana sijaitsevalla ruoanjakopaikalla, jossa
kohtasimme n. 150 kadun kansalaista. Heidän
joukossaan oli yksinäisiä, alkoholisteja, sairaita,
monella tavalla syrjäytyneitä, suurin osa kodittomia ihmisiä. Jokainen heistä on Jumalalle äärettömän rakas. Samalla paikalla jaetaan ruokaa
joka maanantai-ilta, myös talvella, kun pakkasta
saattaa olla jopa -30 ⁰C ja avuntarve on suurin.

Rakas Ruokkikaa Nälkäiset
-työn tukija, kiitos kun
olet mukana auttamassa
Moskovan vähäosaisia – apusi
on ollut suurena siunauksena
ja viedään jatkossakin
varmasti perille!
Arto Mäkinen, RN hallituksen pj.
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Viimeisten vuosikymmenten ajan Venäjä on elänyt suurten muutosten keskellä. Kuilu hyväosaisten ja köyhien välillä on kasvanut entisestään.
Yhteistyökumppanimme Helping Hand Moskovassa tavoittaa syrjäytyneitä evankeliumilla. Olin
tutustumassa työhön paikan päällä Moskovassa
13. – 16.6. Toimitin Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön
taloudellisen tuen suoraan järjestön johtajalle,
Tanja Prelinalle. Hän on omassa elämässään kokenut suuren surun, kun puoli vuotta sitten hänen
miehensä Piotr siirtyi Herran luo taivaan kotiin.
Tanya päätti jatkaa avustamistyötä vähäosaisten
parissa uskollisesti ja julistaa heille evankeliumia.

Tilaisuuden aluksi sain julistaa heille pelastuksen evankeliumin ja kaikki paikallaolijat kuuntelivat tarkkaavaisesti. Rukoilimme yhdessä ja Herra
vaikutti kuulijoiden sydämissä. Tämän jälkeen jaoimme runsaan aterian: tattaria, nakkeja, leipää
ja lämmintä teetä. Ruoan jälkeen jaettiin paitoja
ja vanhat, kuluneet kengät vaihdettiin uusiin.
Tanyan johtama vapaaehtoisten paikallisten
uskovien joukko, noin 15 henkeä, teki todella
antautuneesti työtä köyhien parissa ja kaikesta
välittyi rakkaus Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Kaikessa toiminnassa näkyi luottamus, järjestys ja
rauha.
Torstai-iltana 16.6. olimme Liublinon sosiaalisen avun keskuksessa. Kyseessä on Moskovan
kaupungin ylläpitämä keskus, joka auttaa syrjäytyneitä tarjoamalla katon pään päälle ja konkreettista apua, jotta he voisivat jälleen sopeutua
normaaliin elämään. Monet asukkaista ovat invalideja ja monella tavalla sairaita. Helping Hand
on vieraillut keskuksessa kymmenen vuoden ajan
viikoittain. Joka viikko pidetään keskuksen salissa
jumalanpalvelus, jonka jälkeen asukkaille jaetaan
humanitaarista apua: ruokaa ja vaatteita, ja heidän puolestaan rukoillaan. Pidimme asukkaille
kokouksen, jossa sain julistaa Sanoman Jumalan
anteeksiantamuksesta ja uuden elämän mahdollisuudesta Kristuksessa. (jatkuu takakanella)
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Tämän jälkeen jaoimme yhdessä ruokapaketteja, paitoja ja
sukkia. Vierailimme vielä huonokuntoisimpien luona heidän
huoneissaan ja toimitimme avun myös niille, joilla ei ollut
mahdollisuutta tulla jumalanpalvelukseen. Jo kymmenen
vuoden ajan Ruokkikaa Nälkäiset on tukenut Helping
Hand -järjestön työtä keskuksessa. Keskuksen työntekijät
kertoivat, että he ovat hyvin kiitollisia avusta ja että ilmapiiri
keskuksessa on muuttunut sinä aikana, kun Tanya on tiiminsä
kanssa vieraillut siellä. Väkivaltainen ilmapiiri on muuttunut
rauhallisemmaksi ja ystävällisemmäksi.
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Arto Mäkinen kohtaamassa
kuntoutuskeskuksen asukkaita.

