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Avunhuuto tulee pastoriparilta Mi Young Kim ja Yong Tai Yang, 
jotka väsymättä ja tulisesti antautuneina Jumalan heille antamalle 
kutsulle tekevät työtä Ateenassa. He ruokkivat ja auttavat pako-

laisia Afganistanista, Iranista ja muistakin maista. Suuri osa näistä pa-
kolaisista on paennut pelastaakseen oman ja perheensä hengen. Ateena 
on heidän ensimmäinen suojapaikkansa Euroopassa. Tämä avustustyö on 
jatkunut viikosta toiseen jo usean vuoden ajan. Työ on jaettu seuraavasti:

1. jaetaan viikottain lämmintä ruokaa noin 500:lle pakolaisille 
2. kerrotaan hyvät uutiset Jeesuksesta pakolaisille
3. opetetaan englantia ja muita kieliä pakolaisille, 
 jotta he pärjäisivät kielellisesti Euroopassa

Pia ja Håkan Westergård  vierailivat avustuskeskus-Samariassa Atee-
nassa maaliskuun alussa kuvatessaan Kreikassa uusia tv-ohjelmiaan. 
”Ilman Ruokkikaa Nälkäiset ry:n kuukausittaista taloudellista tukea me 
emme pystyisi tekemään tätä työtä. Olemme todella kiitollisia yhteis-
työstä RN- järjestön kanssa ” kertoi Yong Tai Yang Westergårdeille. 
Samaria - työn päällä lepää Jumalan siunaus. Ihmisiä on kääntynyt 
henkilökohtaiseen kristilliseen uskoon ja yli 200 pakolaista on ottanut 
kristillisen kasteen. Työtekijät kertovat rohkeasti uskostaan niille, jotka 
tulevat syömään. Lisäksi Samariassa pidetään kaikille avoimia jumalan-
palveluksia joka sunnuntai. 

Työtaakka joka lepää pääasiassa pastoriparin ja muutamien vapaaeh-
toisten hartioilla on suuri. Saksasta tulee tosin välillä tiimejä auttamaan. 
Pastorin vaimon selkää särkee, mutta hän sanoo kokevansa suurta 
kiitollisuutta nähdessään hädänalaisten  saavan apua. 
”Me tarvitsemme lisää apua! Esimerkiksi ”harmaatukkaiset”, eli eläke-
läiset ovat tervetulleita. Kaikki, joilla on aikaa, voimia ja mahdollisuus 
matkustaa Kreikkaan tulkaa  auttamaan viikoksi tai kahdeksi tai pitem-
mäksikin aikaa. Apua tarvitaan keittiössä.  Tarvitaan lisää rukoilijoita 
ja esirukoilijoita. Tarvitsemme myös kielitaitoisia ihmisiä, jotka osaavat 
opettaa," pohtii pastori Yong tai Yang. 

Rakas RN:n uutiskirjeen lukija, me suosittelemme lämpimästi, että 
vastaat positiivisesti tähän ”avunhuutoon”. Ota yhteyttä Ruokkikaa 
Nälkäiset ry:n toimistoon jos haluat Samaria-järjestön yhteystiedot Tulet 
itsekin siunatuksi kun teet työtä Herralle. Voisit viettää jonkin aikaa au- 
rinkoisessa ja paljon lämpimämmässä maassa kuin Suomi. Kreikka ei ole 
kaukana ja valuuttakin on sama kuin koti-Suomessa. Herran siunausta 
sinulle! Kiitos avustasi! Jatkamme ja ruokimme nälkäisiä!

Pia ja Håkan Westergård
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Lähetyssaarnaajapari Mi Young Kim ja Yong Tai Yang.

Lämmintä ruokaa saa Samaria-keskuksessa 
neljänä päivänä viikossa.

RN-hallituksen jäsen,Pia Westergård tapasi 
ruoanjakokeskuksessa paljon lapsiperheitä.

Pia ja Håkan sekä Rauno Westerlund kuvasivat kaksi tv-ohjelmaa Samaria-
keskuksessa Ateenassa. Ohjelmat kuuluvat ohjelma-sarjaan Ajankohtaista 
Taivaasta, ja ne lähetetään TV7:llä su 3.9.klo 21.15 (osio 1) ja 17.9. klo 
21.15 (osio 2). Jos sinulla ei ole kaapeli-tv:tä  voi ohjelmat katsoa reaali-
ajassa netin kautta, www.tv7.fi.




