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Evästä ja evankeliumia Moskovan köyhille

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 • 33500 Tampere

Ruokkikaa Nälkäiset ry toimittaa kuukausittain
ruoka-apua noin 2000 vähävaraiselle Moskovassa
Apu tavoittaa yhteisönsä hyljeksimät ihmiset
Moskovalaisen yhteistyöseurakuntamme Helping hand -diakoniatyö
tavoittaa suurkaupungin kaduilta apua tarvitsevia ihmisiä, joilla ei ole
rahaa ruokaan. Heidän joukossaan on paljon kodittomia, vanhuksia,
invalideja, yksinhuoltajia ja työttömiä. Seurakunnan vapaaehtoiset
ylläpitävät Armon kahviloita, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja,
joissa vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneet ihmiset saavat ruokaavun lisäksi halutessaan itselleen luotettavan kuuntelijan.
Monia ihmisiä on pystytty auttamaan vapaaehtoisvoimin ja toivottomaltakin näyttäneet tilanteet ovat kääntyneet parempaan. Maassa,
jossa julkinen sosiaalihuolto ei tällä hetkellä kykene vastaamaan ihmisten tarpeisiin, tällainen toiminta on ensiarvoisen tärkeää. Jaroslavskin asemalla on soppatykki ollut kuumana kaksi kertaa viikossa jo 15
vuoden ajan.
Tänä aikana sadat tuhannet ihmiset ovat saaneet syödä vatsansa
täyteen ja kuulla ilosanoman Kristuksesta, joka tarjoaa kaikille ihmisille
tulevaisuuden ja toivon. Vapaaehtoiset ovat tulleet itse monin tavoin
autetuiksi omassa elämässään ja haluavat nyt laittaa hyvän kiertämään. Lisäksi diankoniatyö tavoittaa laitoksissa asuvia ja vanhuksia,
jotka eivät pääse liikkumaan kotinsa ulkopuolella. Monille heistä
Helping hand -vapaaehtoisen tapaaminen on lähes ainoa ihmiskontakti
viikkokausiin.

Köyhyysloukku uhkaa monia Venäjällä
"Tilanne maassamme on sanalla sanoen surkea, varsinkin vanhusten osalta", kertoo Moskovan-kontaktihenkilömme Tatiana Prelina.
"Yhteiskunnan reunalle syystä tai toisesta syrjäytyneillä ihmisillä ei ole
varaa ostaa ruokaa, vaatteita tai lääkkeitä. Asuminen Moskovassa on
nykyään niin kallista, että taloudellisiin vaikeuksiin esim. työttömyyden
takia joutuneilla on suuri vaara joutua kodittomaksi ja kadulle.
Autamme näitä ihmisiä jakamalla heille ruokaa, vaatteita ja lääkkeitä sekä julistamalla evankeliumia. Yritämme myös mahdollisuuksien
mukaan auttaa heitä löytämään asunnon tai majoituksen ja työpaikan,
vaikka helppoa se ei ole. Suurkiitos teille, RN-lahjoittajat, kallisarvoisesta tuestanne. Siunausta jokaiselle teistä!"

Tamaran tarina
Väkivaltaiset vanhemmat heittivät Tamaran kodistaan yli kymmenen vuotta sitten tytön ollessa vielä alaikäinen. Hän joutui elämään
kadulla, suojattomana ja paperittomana sekä kohtaamaan kaikenlaista
pahuutta ja vääryyttä. Kestääkseen kaiken tämän ja unohtaakseen
edes hetkeksi julman todellisuuden hän turvautui päihteisiin, mikä ajoi
hänet entistäkin ahtaammalle. Kun hän sairastui, häntä ei puuttuvan
henkilöllisyystodistuksen puutteessa huolittu sairaaloihin.
Viime vuonna Tamara sai paikan Moskovan kaupungin ylläpitämästä CCF Lublinj -asuntolasta, jossa yhteistyöseurakuntamme vapaaehtoiset vierailevat säännöllisesti. Tamara tutustui heihin ja tunsi
olonsa heidän seurassaan kotoisaksi. Nämä ihmiset todella näyttivät
arvostavan ja haluavan auttaa häntä. Tamaran elämä alkoi pikkuhiljaa
muuttua. Päihteet saivat jäädä, tilalle tuli jotain paljon merkityksellisempää. Tamara oli kokenut evankeliumin parantavan ja uudistavan
voiman, hän oli kohdannut henkilökohtaisen Vapahtajansa.
Seurakunnan jäsenet auttoivat häntä löytämään sukulaisensa, ja
hän sai uuden henkilöllisyyskortin. Tästä kiitollisena hän liittyi Helping
hand -vapaaehtoisten joukkoon, sillä hän halusi itse alkaa auttaa muita
vaikeassa elämäntilanteessa olevia. Tällä hetkellä Tamara on edelleen
vailla vakituista asuntoa, mutta aivan uudella tavalla toiveikas tulevaisuutensa suhteen.
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Sinä, rakas RN-tukija, olet ollut mukana auttamassa köyhiä moskovalaisia uuden elämän alkuun. Iso kiitos siitä!
Muistathan, että voit myös liittyä tukijäseneksemme
maksamalla 20 euron suuruisen vuosittaisen jäsenmaksun tilille: FI08 8146 9710 155671. Viitenumero
1232. Muista merkitä viestikenttään nimesi ja yhteystietosi. Jäsenmaksuilla katetaan järjestön hallinnollisia
kuluja, mm. toimiston vuokra, sähkö- ja puhelinlaskut ja
työntekijän palkka.
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