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Ruokaa ja rakkautta
suomalaisille

Joka vuosi joulun alla järjestömme lähettää
runsaita ylimääräisiä lahjoja eri puolille maa
ilmaa, jotta mahdollisimman monia voitaisiin
tavoittaa ruoan ja ilosanoman merkeissä. Kol
mannen maailman maissa hädänalaiset ovat
”oman onnensa nojassa.” Suomessa tilanne
on parempi, sillä yhteiskunta kantaa vas
tuuta vähäosaisista. Ruokatukemme paino
piste on köyhissä maissa ja katastrofialueilla,
Suomessa olemme auttaneet projektiluontei
sesti. Valitettavasti maassamme ruokajonot
pitenevät joka puolella maata hurjaa vauhtia.
Tilanne on niin huolestuttava, että jatkossa
tulemme kanavoimaan apua tuntuvasti myös
suomalaisille.

Viime vuonna meillä oli mittava joulu
projekti, jonka aikana tavoitimme lähes tuhat
perhettä eri puolilla maata. Projekti kantoi
paljon hyvää hedelmää ja siitä rohkaistuneena
jaamme tänäkin vuonna ruokaa kahdeksalla
paikkakunnalla. Käytännön järjestelyistä vas
taa River-seurakunta Riihi
mäellä, Lahdessa,
Keravalla, Vaasassa, Helsingissä, Varkaudessa,
Vantaalla ja Espoossa. Tapahtumat toteu
tetaan ennen joulua joulukuun puolenvälin
jälkeen, suurin osa jouluviikon alussa ja siitä
tiedotetaan paikallisesti hyvissä ajoin. Ruoan
jako keskitetään lähiöihin ja keskeisille pai
koille, missä helposti tavoitetaan vähävaraisia.
Järjestömme näky on jakaa sekä ruokaa että

evankeliumia. Siksi täällä Suomessakin ker
romme jokaiselle ruokakassin vastaanottajalle
Jeesuksesta, joka haluaa antaa tulevaisuuden
ja toivon.
Tapahtumien jälkeen halukkaisiin otetaan
yhteyttä, kutsutaan seurakuntaan, kotiryh
miin sekä ns.Uuden Elämän ryhmiin, joissa
käydään useiden viikkojen aikana läpi kristilli
sen elämän perusasioita mukavassa seurassa.
Jeesus haluaa koskettaa ja muuttaa ahdis
tavassa tilanteessa olevien kohtalon. Nyt jos

koskaan on aika rohkaista suomalaisia anta
malla konkreettista apua ja kertomalla hyviä
uutisia. Vielä ehdit mukaan!
Jaossa on sekä perhepaketteja että
sinkkupaketteja.
Perhepaketti
33 eur
Sinkkukassi
18 eur.
Voisitko sinä kattaa joulupöydän yhdelle
tai jopa kahdelle perheelle tai sinkulle?
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