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Suomen Lähetysseura tekee pitkäjänteistä työtä rohkealla otteella ja 
asiantuntijuudella, jotta sanoma Jumalan rakkaudesta toteutuisi kaikkialla 
maailmassa ilona, rauhana ja oikeudenmukaisuutena. Kristillisiin arvoihin 
pohjautuvan visiomme toteutumiseksi tarvitsemme tukeanne.  

Pakistan Juha Lind 

Hyvät Pakistanin työn tukijat, 

kiitos siitä, että olette jaksaneet seisoa pakistanilaisten kristittyjen kumppaniemme rinnalla! 

Pakistanin tilanne 

Viime vuosi ei ollut kovin tyven Pakistanissa, vaikka viimeisten vuosien aikana terrorismin kuolonuhrit ovat 
onneksi selvästi vähentyneet. Pakistanin ja Intian suhteet ovat kiristyneet, kun Intia otti vahvemmin 
hallintaansa Kashmirin kiistellyn alueen osia. Inflaatio on laukannut kovaa vauhtia. Se on ajanut väkeä 
kaduille vaatimaan islamistisen puolueen valtaan paluuta. 

Kristittyjen asema 

Syksyn aikana Pakistanin hallitus päätti kansallistaa Edwards Collegen, joka on yksi hiippakunnan 
ylläpitämistä oppilaitoksista. Hiippakunta nosti tästä oikeusjuttua maan hallitusta vastaan. Oikeuden ratkaisu 
on kirkolle myönteinen, mutta kirjallista päätöstä ei ole vielä tullut. Piispa Humphrey toivoo, ettei asiaa 
levitetä laajemmin julkisuuteen, ettei se aiheuttaisi jatkossa vaikeuksia koulutyölle. Hän on ollut kiitollinen 
rukouksistamme. 

Viranomaiset ovat vaatineet kumppanijärjestöiltämme lisäselvityksiä rekisteröitymisen ehdoiksi, mikä on 
vaikeuttanut joidenkin kumppaniemme työtä. 

Kun Pakistanin itsenäistyessä 1947 muita kuin muslimeja oli väestöstä 25%, heitä on nyt 4%. Piispa 
Humphrey on todennut kirkon taistelevan olemassaolostaan. 

Pakistanin työmme tavoitteet 

- Pyrimme tukemaan kirkkoa niin, että todistus sanoin ja teoin vaikuttaa koko yhteisön ja yhteiskunnan 
parhaaksi. 

- Haluamme parantaa naisten, lasten ja vammaisten henkilöiden asemaa. 
- Tavoitteemme on vahvistaa rauha ja sovintoa. 

 
Kirkon ja kristittyjen tukeminen 

Suurin kumppanimme on Peshawarin hiippakunta. Tuemme sen lapsi-, nuoriso-, nais- ja evankelioimistyötä 
sekä hiippakunnan vastuunkantajien koulutusta. Hiippakunnan ylläpitämät koulut, joiden kanssa teemme 
yhteistyötä, ovat alueen parhaita. Hiippakunta tekee myös laajaa terveydenhuoltotyötä. Koulut ja 
terveydenhuolto antavat hiippakunnalle tunnustettua asemaa ja samalla elintilaa kristilliselle yhteisölle.  

Christian Study Center koulutti hiippakunnan vastuunkantajia hallinnollisissa asioissa. Se vetää parhaillaan 
koulutusta uskonnonvapaudesta. 

Kristityistä suuri osa on huonosti koulutetun lakaisijakastin jälkeläisiä. Kirkon päättäjät uskovat koulutuksen 
tuomaan muutokseen. Tuemme kirjekursseja vetäviä Peshawarin raja-alueella toimivaa Pakistani Bible 
Correspondence Schoolia ja koko maan kattavaa Open Theological Seminarya. Kristittyjen lisäksi myös 
muiden uskontojen seuraajat suorittavat näitä kursseja. United Bible Training Center kouluttaa naisia. 

Naiset, lapset ja vammaiset ihmiset 
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Tuemme Peshawarin hiippakunnan aikuisten naisten lukutaito ja käsityöluokkia. Lähes 500 naista kokoontui 
vuoden ajan kuutena päivänä viikossa kaksi tuntia kerrallaan oppimaan ja keskustelemaan tärkeistä asioita. 
Osa pääsi kiinni jatko-opintoihin, osa työllistyi. 

Tuemme Tankin sairaalan äitiys ja lastenneuvolan työtä. Takin sairaalassa oli toissa vuonna1424 synnytystä. 
Seitsemän äitiä kuoli raskauden tai synnytyksen vuoksi, kun koko Suomessa menehtyy 1-2 äitiä vuodessa. 
136 lasta syntyi kuolleena. Vastasyntyneistä kuoli 91. Tämä siitä huolimatta, että Tankin sairaalassa 
pystytään antamaan alueen parasta hoitoa. Äidit tulevat liian myöhään. Uskomme työmme palastavan äitejä 
ja lapsia elämälle. Risalpurin klinikalla kävijöistä suurin osa on naisia.  

Peshawarin erityislasten koulussa on tarjolla opetuksen lisäksi puhe-, käyttäytymis- ja fysioterapiaa. 
Erityisen tärkeää on perheelle annettu tuki. 

Peshawarin hiippakunnan koulutyö sisältää tuen 500 kummilapselle, opettajien koulutusta, oppilashuollon 
kehittämistä ja rauhankasvatusta. Kaikkiaan hiippakunnalla on 15 kirkon ylläpitämää koulua, joista 3 on 
lukiotasoista oppilaitosta. Kouluissa on yhteensä yli 5000 opiskelijaa, joista 39 % on tyttöjä.  

Rauhantyö 

Kristityt toivovat saavansa elää rauhassa ja sovussa muiden kanssa. Miten se on mahdollista islamilaisessa 
yhteiskunnassa? Pitääkö kristittyjen antaa periksi omasta uskostaan, jotta yhteiselo voisi olla mahdollista? 
Keskustelu ja sovun luominen ei ole helppoa, mutta mahdollista. Oikeassa dialogissa ei luovuta omasta 
identiteetistä, vaan ollaan reilusti sitä mitä ollaan, eli Jeesuksen seuraajia. 

Peshawarin hiippakunnan piispa Humphrey Peters on koonnut yhteen Peshawarin alueen uskonnollisia 
johtajia. He ovat tavanneet Omanissa, jossa on Lähetysseuran tuella toimiva Al Amana -
uskontodialogikeskus. Jos johtajat kuuntelevat toisiaan, he voivat johdattaa myös laumaansa elämään 
rauhassa keskenään.  

Rauhankasvatusprojekti jatkuu myös Peshawarin hiippakunnan kouluissa. Kaikkiaan Pakistanissa ei-
muslimeja on vain 4 %, kristittyjä 1,6 %. Hiippakunnan kouluissa ei-muslimeja on 20 %.  

Tänä vuonna on alkamassa Christian Study Centerin vetämä ruohonjuuritason rauhanprojekti. 

Nyt juuri meitä tarvitaan 

Lähetysseuralla on ollut lähetystyöntekijöitä Pakistanissa 1960-luvulta alkaen. Ajat ovat muuttuneet. Nyt 
kukaan Lähetysseuran työntekijä ei ole saanut viisumia edes vierailua varten kahteen vuoteen! Erityisesti 
kirkko ja kristityt tarvitsevat tukeamme ja rukouksiamme. Koko maa kaipaa rauhaa. Ei ole syytä jättää 
kumppaneitamme, vaikka emme pääsisi maahan.  

Piispa Humphrey Peters on todennut: ”Tänne Jumala on meidät asettanut. Hän laittaa kristityt joskus 
vaikealle paikalle. Olemme täällä hänen tarkoitustaan varten ja hänen kunniakseen. Meidän kristittyjen ei 
tule paeta. Meidän tulee seisoa lujina.” 
 
Kiitos teidän uskollisuudestanne ja rukouksistanne Pakistanin työssä! Kiitos ennen kaikkia Herramme 
uskollisuudesta! 


