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Apua Afganistanin kristityille
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Afganistanin talous
romahtamispisteessä
Tilanne Afganistanissa tällä hetkellä huononee. Maahan on vaikea saada ulkopuolista
apua ja ihmisjoukot pakenevat sieltä. Erityisesti naisten ja tyttöjen kohtalo huolestuttaa.
Taliban on nyt kieltänyt yli 12-vuotiaiden tyttöjen koulunkäynnin. Naiset eivät enää saa
käydä töissä ja heidän ulkonaliikkumistaan on
rajoitettu. Monet naiset pelkäävät ja elävät
elämäänsä neljän seinän sisällä.
Maa on ajautunut suureen kriisiin. Pankeista saa vain pienen summan rahaa kerralla, palkkoja ei ole maksettu ja työttömyys
on noussut pilviin. Lähes puolta maan väestöstä uhkaa nälänhätä. Rahapula ajaa ihmiset epätoivoon. Maan tavan mukaan sulhaset
maksavat morsiamen perheelle myötäjäisina
rahaa. Köyhyyden kasvaessa tämä valitetta-

vasti tietää lapsiavioliittojen yleistymistä entisestään.

Apua Tadzikistanin kautta
Meillä on yhteys Afganistaniin naapurimaan
Tadzikistanin kautta. Tadzikistanilaiset kontaktimme ovat onnistuneet pääsemään maahan, mikä on poikkeuksellista. Tällä hetkellä
kanavoimme apua 200–300 vaikeassa tilanteessa olevalle perheelle. Kontaktimme ovat
säännöllisesti yhteydessä näihin perheisiin
puhelimitse, ja vieraillessaan Afganistanissa
he vievät mukanaan henkistä, hengellistä
ja aineellista apua. Tällä hetkellä ruoka-apu
kanavoituu vainotuille kristityille. Tahiran
perhe on yksi ruoka-apua saavista.

Tahiran tarina
Tahira jäi pienenä tyttönä orvoksi. Hänen
setänsä otti hänet luokseen, mutta Tahiraa ei
otettu perheenjäseneksi, hän ei päässyt sisälle
taloon vaan eli vuosia ulkona eläinten kanssa.
Ollessaan 13-vuotias setä myi hänet lapsivaimoksi keski-ikäiselle miehelle. Mies ei kuuromykkänä ole löytänyt työtä ja Tahira on elättänyt miehensä ja neljä poikaansa.
Muutamia vuosia sitten Tahira sai kutsun
tadzikistanilaisilta pääsiäisaterialle, missä hän

kuuli Jeesuksesta ja pelastui. Tänään Tahira
on rohkea ja palava, rukoileva kristitty, joka
uskoo Jumalan vielä parantavan aviomiehensä. Talibanien tultua valtaan tämäkin
perhe joutui vaikeaan tilanteeseen. Tahira ei
saanut enää mennä töihin ja perhe oli nälkäkuoleman partaalla. Nälkäisenä Tahira rukoili
ja sinä RN-tukija sait olla hänen rukousvastauksensa.

Kiitos lahjastasi. Olemme hyvin kiitollisia
siitä, että meillä on paljon uskollisia
ystäviä. Säännöllinen tuki mahdollistaa
suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen
työn kentällä eri puolilla maailmaa,
Afganistanissakin.
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