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Minulla oli nälkä
ja te ruokitte minut
Haluatko uutiskirjeen sähköpostitse?
Ruokkikaa Nälkäiset lähettää uutiskirjeen myös sähköpostitse. Paperisen kirjeen voi
vaihtaa sähköpostin kautta tulevaan kirjeeseen lähettämällä meille siitä kirjallinen
pyyntö. Kirjoita viestiin; Pyyntö sähköpostikirjeestä, nimi, osoite/katuosoite
sekä sähköpostiosoite, johon uutiskirjeen haluat.
Lähetä viesti toimiston sp-osoitteeseen info@ruokkikaanalkaiset.fi
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Kreikka pursuaa kodittomia pakolaisia

P

akolaiset ovat tänä vuonna Kreikassa haasteellisessa tilanteessa. Rajat on suljettu eivätkä he
pääse jatkamaan matkaa. Kreikka pursuaa kodittomia pakolaisia ja ahdistus kasvaa, kun avunpyytäjien määrä kasvaa. Paikallinen Samaria-järjestö on jakanut pakolaisille toivoa ja ruokaa
Ruokkikaa Nälkäiset ry:n tukemana jo 5 vuoden ajan. Ateenan keskustassa sijaitsevassa tukikohdassaan, johon mahtuu noin 150 ihmistä kerralla, valmistellaan ruoka-annoksia kolmena päivänä
viikossa. Vuoden 2014 alusta Ruokkikaa Nälkäiset on rahoittanut joka kuukausi n. 500 pakolaisen
ruokailua. Ruokaa ja hätämajoitustarvikkeita viedään myös lähiseudun pakolaisleireille.

Pastori Philip Ateenasta raportoi:
”Keväällä saimme säännöllisen tuen lisäksi ylimääräisen RN-avustuslähetyksen ja se tuli tosi
tarpeeseen. Kreikan hallitus on perustanut
pakolaisleirejä keskuksemme lähialueelle ja
se on lisännyt meille rantautuneiden nälkäisten määrää. Syy kasvaviin tarpeisiimme on leirien yksipuolinen ruoka ja sen vähäinen määrä.
Ruoka ei riitä kaikille leirillä asuville. Pakolaiset
ansaitsevat hyvän aterian kaiken sen kurjuuden keskellä, missä joutuvat elämään. Olemme
halunneet osoittaa kunnioitusta heitä kohtaan
tekemällä maistuvaa ruokaa, sillä jokainen ihminen on Jumalan edessä arvokas, koditonkin.

Pastori Philip viettää paljon aikaa keittiössä.
Hänen vaivannäkönsä ei ole jäänyt Jumalalta eikä
RN-järjestöltä huomaamatta.

Lapsi-ja nuorisotyötä

Lapsiperheet ovat valloittaneet Samariakeskuksen.

Samarian avustustyö on tullut pakolaisten keskuudessa tunnetuksi Ateenassa. Viime aikoina
ruoka-apua on jaettu etupäässä afganistanilaisille ja irakilaisille lapsiperheille, joita on suorastaan tulvinut keskukseemme. Aloitimme lapsi
-ja nuorisotyön auttaaksemme nuoria ja se on
ollut erittäin palkitsevaa. Pakolaislapset ovat
hyvin kiitollisia ruoasta, mutta myös opetuk-

sesta ja yhdessäolosta. Heille on tärkeää, että
lähellä on turvallinen aikuinen, jolle voi kertoa
kokemistaan vaikeuksista ja peloista. Mikä etuoikeus jakaa ilosanomaa ahdistuksen keskellä.

Näihin annoksiin kun vielä lisätään salaatti,
pöytä on valmiiksi katettu.

Jeesus löytyi Samaria-keskuksesta
Olemme tutustuneet kodittomiin ruoanjaon
yhteydessä ja vähitellen luottamus on syntynyt. Iloksemme voimme kertoa, että reilu vuosi
sitten aloitimme pakolaisten raamattukoulun,
koska kiinnostuneita oli runsaasti. Sunnuntaisin jumalanpalveluksiimme kerääntyy noin 60
pakolaista.
Saimme rohkaisevan viestin saksalaisilta,
jotka olivat apuna keittiössämme viime
kesänä.
Nämä saksalaiset tiimiläiset kertoivat meille
tutustuneensa kotimaassaan afganistanilaisten
uskovien yhteisöön, johon kuuluu reilut 300

Ruokapaketteja riittää lähiseudun
pakolaisleireillekin.

afgaania. Suurin osa heistä löysi totuuden Kreikassa pakomatkallaan. Herkullisin uutinen on
se, että monet näistä afgaaneista kertoi tutustuneensa Jeesukseen meidän Samaria-keskuksessa täällä Ateenassa. Olemme hyvin kiitollisia,
että Jumala käyttää myös meitä valtakuntansa
eteenpäin viemisessä.

RN-järjestö kiittää Samaria-keskuksen uskollisia
työntekijöitä uhrautuvasta auttamistyöstä ja
suomalaisia taloudellisesta tuesta! Tule edelleen
mukaan auttamaan perheitä pakomatkallaan ja
olemaan toivona heille.
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VIITENUMEROMME MUUTTUVAT.
KÄYTÄTHÄN JATKOSSA UUSIA
VIITENUMEROITA. NE LÖYTYVÄT KIRJEEN
TAKASIVULTA OSOITETIETOJESI YHTEYDESTÄ.

