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Raamatun tuntemus vahvistaa hengellistä kasvua 
 
Yhteistyökumppanit:  
Pakistan Bible Correspondence School (PBCS), Pakistanin Raamattukirjekoulu Peshawarissa;  
Open Theological Seminar (OTS), Avoin teologinen seminaari Lahoressa; 
United Bible Training Centre (UBTC), Yhdistynyt raamattukoulutuskeskus Gujranwalassa 
 
Hankkeen kuvaus lyhyesti: Pakistanin kristitty vähemmistö, noin 1,6 % väestöstä, on usein köyhää ja 
huonosti koulutettua. He ovat sosiaalisesti, poliittisesti ja taloudellisesti heikossa asemassa. Vahvan 
muslimiyhteisön keskellä kristityn identiteetti joutuu koetukselle. Pakistanin oloihin suunniteltu teologinen 
koulutus ja Raamatun opetus vastaavat yksittäisten ihmisten henkilökohtaiseen haluun kasvaa kristittynä ja 
kirkon tarpeeseen varustaa jäseniään.  

Myös monet ei-kristityt ovat kiinnostuneita kristinuskosta ja Raamatusta. Pakistanissa myös muslimit 
arvostavat Raamattua.  

Kirjekurssit Kirjekurssi on huomiota herättämätön tapa tutustua kristinuskon perusteisiin. Etäopetukseen 
voi huomaamatta osallistua maassa, jossa on turvallisuusriskejä ja lainsäädäntö suojaa heikosti 
vähemmistöuskontojen harjoittamista.  

Kursseja ei mainosteta verkossa eikä niitä voi suorittaa internetin kautta turvallisuussyistä. Kirjeet kulkevat 
perinteisesti postin kuljettamina. Kirjekurssin järjestäjä pyrki myös vierailemaan henkilökohtaisesti kunkin 
siihen halukkaan kurssilaisen luona. Oppilaita kutsutaan myös yhteisiin tapaamisiin ja leireille.  
 
Pakistanin Raamattukirjekoulu sijaitsee luoteisessa, Afganistaniin rajoittuvassa Khyber Pakhtunkhwan 
maakunnassa, Peshawarin kaupungissa. Alue on tunnettu terrorismista ja köyhyydestä. Naiset jäävät 
perinteisesti kodin seinien sisäpuolelle ja heidän mahdollisuuteensa osallistua koulutukseen ovat rajalliset 
 
Open Theological Seminary tuottaa Pakistanin oloihin sopivaa teologista kirjekurssimateriaalia. 
Opiskelijoita on ympäri maata. 
 
Naisten koulutus - United Bible Training Center (UBTC) pyrkii vahvistamaan naisia elämään kristittyinä 
omalla paikallaan ja parantamaan heidän asemaansa kirkossa ja perheessä. Keskuksella on monipuolinen 
kurssitarjonta. Valittavana on vuoden ja kolmen kuukauden pidemmät kurssit ja teologiaa opiskelevien 
puolisoille tarkoitettu kurssi. 1-3 viikon kursseja järjestetään muun muassa opettajille, terveydenhuoltoalan 
ammattislaisille, yliopisto-opiskelijoille, juuri koulunsa päättäville ja lukemaan vasta oppineille. Toimintaan 
kuuluu myös koulutustilaisuuksia seurakunnille perheasioista, koulujen naisopettajien mentorointia sekä 
seminaareja sairaaloiden naistyöntekijöille. 
 
 
Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018 

Pakistanin Raamattukirjekoulu Peshawarissa 

Pakistanin Raamattukirjekoulu Peshawarissa toimii hankalalla raja-alueella. Koska varoja on vähän 
vakituisen henkilökunnan palkkaamiseen, viime vuonna hankittiin eri alueilta neljä paikallista 
vapaaehtoistyötekijää, jotka saavat pienen stipendin työstään. Tämä on tehostanut yhteyksiä 
kurssilaisiin ja osoittautunut hedelmälliseksi lähestymistavaksi.  
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Tänä vuonna on valittu koululle naispuolinen työntekijä, joka aloittaa työnsä 2019 alussa. Tämän 
uskotaan helpottavaan kontakteja naispuolisiin kurssilaisiin. 

Koulun työtä on helpottanut ja turvallisuuttaan parantanut viime keväänä lahjoituksillamme ostettu 
auto.  

Vuonna 2018 suoritettiin 1169 kurssia. Opiskelijoita oli vuoden lopussa 339. Järjestettiin 32 
seurantatapahtumaa ja kaksi seminaaria osallistujille. Vanhoja testamentteja jaettiin 39, Uusia 
testamentteja 80 ja Jeesus-filmejä 203. 

 

Avoin teologinen seminaari  

Seminaari pyrkii siihen, että kirjekurssilaiset saisivat lisää tietoa, mutta sen lisäksi usko vahvistuisi, 
asenteet muuttuisivat ja muutos tapahtuisi myös ihmisen ja hänen yhteisönsä elämässä. Tuemme 
paikallisiin oloihin tehdyn kurssimateriaalin valmistamista. 

Kurssilaisia on 5919 ja heitä tapaavia tutoreita on yli neljäsataa. Opiskelijoista naisia on 54%. 
Tutoreita koulutetaan jatkuvasti. Tavoitteena on, että kurssilaiset olivat aktiivisia vastuunkantajia 
omissa seurakunnissaan. Seurakunnille järjestetään koulutusta, jotta ne kantaisivat vastuuta 
ympäröivän yhteisön aineellisista tarpeista. Saarnataidosta opetusta on myös järjestetty. Seminaari 
on myös vetäjänä ryhmässä, joka miettii koko Pakistanin teologista koulutusta. 

Me siis tuemme kurssimateriaalin tuotantoa. Viime vuonna valmistui yksi uusi kurssi ”Kristillisen 
opettamisen taito” on valmistunut, seitsemän kurssia on työ alla, seitsemän uudistunutta kurssia on 
painettu ja kolmesta on otettu uusintapainos. 

 

Yhdistynyt raamattukoulutuskeskus  

United Bible Training Center (UBTC), joka järjestää kursseja vain naisille. Kursseille osallistuneita 
naisia on yhteensä 139. Vuoden ja 3 kk:n kursseilla oli osallistujaa. Kolmivuotisen kurssi teologiaa 
opiskelevien vaimoille järjestetyn koulutuksen suoritti 2 opiskelijaa. Raamatusta ja kristittynä 
elämisestä 8-luokkalaisille tytöille, koulunsa juuri päättäneille, sairaanhoitajille, koulutusta saaneille 
naisille ja pyhäkoulun opettajille. Koska koulutukseen tulijoiden määrä on vähentynyt, on UTBC 
suuntautunut ulospäin ja tavoittanut näin 5000 naista. Koulutuksia on järjestetty seurakunnissa ja 
kristillisissä sairaaloissa. Myös mentorointikoulutusta on annettu paikallisen lukion 35 
naisopettajalle.  

Sielunhoito, neuvonta ja perhetyö ovat lisääntyneet heidän työssään. Perheväkivaltaa tuodaan yhä 
enemmän esille. Avioeroissa, jotka ovat lisääntynet, naisen asema on hyvin heikko. Asiat ovat 
vaikeita, mutta hienoa, että niitä ei paineta villaisella, vaan ne otetaan esille. 
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Pakistanin Raamattukirjekoulu Peshawarissa 

”Kurssinne Johanneksen evankeliumista opetti, että Jeesus on ylösnousemus ja elämä. 
Ihminen pelastuu uskomalla häneen. Tämä on hyvä sanoma koko maailmalle… Opin, 
että vaikka Jeesus oli Jumalan Sana hän nöyrtyi ristin kuolemaan. Meidän, hänen 
seuraajiensa, tulee myös olla nöyriä.” 
 
“Kurssinne ‘Toisten kunniotus’ puhuu siitä, kuinka meidän tulee auttaa toisia eikä 
huolehtia vain itsestämme. Meidän täytyy rakasta ja kunnioittaa toisiamme, olipa 
henkilö kuka tahansa. Valitettavasti Jumalan Sanan kunnioittamattomuus ja karkea 
käytöksemme muita kohtaan aiheuttaa tuhoa yhteiskunnassame.” 
 
Avoin teologinen seminaari  

“Opin OTS:n kurssista ‘Köyhyys ja kehitys’, että ei ole häpeä syntyä köyhäksi: 
Meidän täytyy kehittää itseämme, olivatpa olosuhteet mitkä hyvänsä. Olen päättänyt 
säästää omista menoistani ja auttaa niillä rahoilla köyhiä ystäviäni. Monet ongelmat 
voitaisiin ratkaista resurssien oikealla käytöllä. On tärkeää työskennellä ahkerasti, 
kasvaa ja kehittyä. Olen päättänyt tutustua ihmisiin ja heidän ongelmiinsa. Yritän 
tehdä voitavani heidän auttamisekseen.” 

”Pappina olen ollut kiireinen työssäni. Emme rukoilleet puolisoni kanssa yhdessä. 
OTS:n kurssi ”Keskustelua Jumalan kanssa” muutti ajatteluani. Olemme varanneet 
aikaa perheen yhteiselle rukoukselle päivittäin. Annan muutenkin enemmän aikaa 
perheelleni. Nyt perheessämme on enemmän iloa.” 

“OTS:n kurssi on rohkaissut minua puhumaan kristillisestä uskostani. Olen 
ymmärtänyt syvimmän identiteettini olevan Kristuksessa. EN häpeä sitä, vaan olen 
valmis kertomaan siitä myös toisille. Nyt osaan paremmin vastata enemmistö uskontoa 
seuraavien tuttavieni kysymyksiin.” 

 

Kiitos teille, jotka varustatte vaikeissa oloissa eläviä pakistanilaisia kristittyjä. Nämä 
koulutukset eivät ainoastaan opeta, mistä uskossamme on kyse, vaan ne rohkaisevat elämään uskoa 
todeksi kunkin omassa elinpiirissä. 

 

 
 
Liite: PBCS:n vuosiraportti 

 

 


