PAKISTAN
Rauhan ja ilon sanoma vahvistuu Peshawarin hiippakunnan alueella

Siunauksia kohti Peshawaria
Kaikkien meidän katseemme ovat olleet viime aikoina olleet kääntyneinä Afganistanin vaikeaan tilanteeseen,
Taliban-hallinnon ottaessa vallan kahvasta kiinni. Median kautta meille välittyy kuva ihmisten kokemasta
epätoivosta ja myös itse pelonsekaisin tuntein seuraamme mediasta erilaisia ihmiskohtaloita tilanteen
keskellä.
Lähetysseuran tukema Peshawarin hiippakunta on toiminut jo pitkään Pakistanin puolella alueella, mikä on
varmasti yksi vaarallisimmista Pakistanin maakunnista. Hiippakunnan alueelta on vain kiven heitto Kabuliin.
Hiippakunta on jo useita vuosia elänyt arkea, missä Talibanin läsnäolo on arkipäivää. Kirkon henkilökunta ja
paikalliset asukkaat todistavat aika ajoin pommien räjähdyksiä ja elämän jatkuvuuden haurautta. Onkin
toisinaan vaikea ajatella, miten nämä ihmiset ja erityisesti kirkon johto ja papit pystyvät löytämään itsestään
henkistä voimaa olla yhteisönsä tukena. Ongelmana ei ole vain väkivaltaisuus vaan myös erityisesti
kristillisen vähemmistön yhteiskunnallisesti syrjitty asema.
Lähetysseuran jo vuosikymmeniä tukema Tankin kristillinen sairaala sijaitsee kaiken väkivaltaisuuden
keskuksessa. Voisi helposti ajatella, että vuosien aikana sairaala olisi joutunut joko väkivaltaisuuksien
jalkoihin tai ollut niiden kohteena. Näin ei kuitenkaan ole. Mikään ryhmä ei ole halunnut vaurioittaa Tankin
sairaalaa, joka toimii yhteisön heikompien apuna. Sairaalaa arvostetaan kaikkien alueella olevien ryhmien
sisällä. Tämä laittaa ajattelemaan, että todellisuus on aina tarua ihmeellisempää. Aina löytyy näkökulmia,
mitä emme voi ymmärtää tai edes havaita tuhansien kilometrien päästä.
Nyt jo todistamme tilannetta, missä Afganistanista virtaa ihmismassoja Pakistanin puolelle. Uutiskanava
CNN julkaisi jo tilanteen alkuvaiheessa, että 1,5 miljoonaa ihmistä olisi paennut Pakistaniin ennen, kun se
ehti sulkemaan rajansa. Uskon, että pakolaistilanne Pakistanissa tulee kuormittumaan myös
lähitulevaisuudessa. Mille tahansa maalle tämä on suuri haaste ja yksilötasolla kertoo suuresta hädästä, kun
on valmis jättämään kotinsa. Lähetysseurana tutkimme parasta vaihtoehtoa tukea tilannetta Pakistanissa
tulevaisuudessa.
Siunattua syksyä toivotellen, Janetta Vettenranta, aluejohtaja

Peshawarin hiippakunta järjesti liikkumisrajoitusten jälkeen opettajille työpajan, jonka teemana oli
uskon rakentaminen korona-ajan aikana. Tavoitteena oli auttaa opettajia hoitamaan ja opettamaan
lapsia pandemian aikana. Hiippakunta järjesti myös ekumeenisen seminaarin. Seminaarin aiheena
oli kutsumus ja anteeksianto ja se oli monelle osallistujalle uusi kokemus. Kuvissa seminaarien
opettajia sekä tunti uskon rakentamisesta korona-aikana, Suomen Lähetysseura

