
 

 

 

Rakkaus, rauha, sovinto ja toivo Lähi-idässä ja 
meillä -työskentely 
Tavoite 

Pohditaan kristinuskon peruskäsitteitä ja mitä ne tarkoittavat ihmisille eri kulttuureissa ja eri 
aikoina. 

 
Alue: Lähi-itä, Egypti, Israel, Israel (arabi), Palestiina 

Tarvikkeet:  

- Tämä PDF eli työskentelyohje 

- Paperit ja kynät osallistujille 

Työskentelyn kulku 

 
1. Aloitus (5–10 min)  

Toivota osallistujat tervetulleiksi. Voit avata keskustelun seuraavasti: Rakkaus, toivo, rauha, 
sovinto ja Raamattu ovat kristinuskon peruskäsitteitä. Tämän tehtävän aikana pohditaan, 
mitä nuo käsitteet tarkoittavat eri kulttuureissa ja eri aikoina. 

 

Rakkaus – hepreaksi ahava, tarkoittaa samaa, mitä suomeksikin, joko väljemmin tai 
vahvemmin. 

 

Kohderyhmä 

rippikoulu- ja 
nuorisotyö, aikuiset 

 

Käyttötilanne 

virittäytyminen 

 

Kesto 

30 min 

 

Teema 

Raamattu, rauha ja 
sovinto, toivo, usko 



 

 

Toivo – hepreaksi tiqwa, tarkoittaa sellaista, jota odotetaan tapahtuvaksi. 

 

Rauha – hepreaksi shalom, tarkoittaa laajasti vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
tilaa. Toisin kuin suomen kielessä, sanaan ei kovin selvästi liity vastakohta sodalle. 

Raamattu – sana on itse Raamattua nuorempi. Raamatussa puhutaan kirjoista tai 
kirjakääröistä. 

Sovinto – klassinen heprea ei tunne tätä abstraktisubstantiivia, joten sovinto-sana on 
harvinainen Vanhassa testamentissa. Kreikan kielessä sanan takana on verbi, joka 
tarkoittaa jonkin asian vaihtamista tai muuttamista toiseksi. Tästä on johdettu termi, 
joka tarkoittaa mm. vihollisuuden vaihtamista ystävyydeksi. Sama termi kuvaa myös 
valuutanvaihtoa ja vaihtokauppaa. 

 

2. Työskentely (10 min) 

Jaa osallistujille kynät ja paperit. Ohjaa heitä piirtämään paperille viisi palloa: rakkaus, rauha, 
toivo, Raamattu, sovinto. Palloihin tai niiden viereen kirjoitetaan rennosti omin sanoin, mitä 
ajatuksia kustakin teemasta tulee mieleen. Voi käyttää sanoja, lauseita, ranskalaisia viivoja. 

Osallistujat voivat jakaa parin kanssa, minkälaisia asioita tuli mieleen. Lopuksi käykää 
kierros, jossa kaikki saavat kertoa omia ajatuksiaan. 

 

3. Syventäminen (5 min) 

Kerro, mitä ihmiset Lähi-idässä (Israel, Arabi-Israel, Palestiina, Egypti) kertoivat samoista 
sanoista:  

Rakkaus 
Liima, joka yhdistää meidät toisiimme ja Jumalaan. 
Kaikkien ihmisten rakastaminen uskonnosta riippumatta. 
Elämä 
 
Rauha 
Sielun ja mielen rauha, maahan saapuva rauha. 
Äänekkäässä kaupungissa tarvitsemme rauhaa. Tarvitsemme rauhaa rauhattomuuden 
keskellä. 
Se mitä rukoilemme täyttämään sydämemme. 
Jeesus 



 

 

 
 
Sovinto 
Kaunis näky, unelma ja päämäärä, johon pyrimme. 
Tapa rakentaa hyvä suhde elämään yhdessä toisten kanssa. 
Anteeksianto, jota marttyyrien läheiset ovat näyttäneet esimerkillään. 

Toivo 
Asia, jota kipeästi kaipaamme. 
Toivo on jotain hyvää, jota toivotaan ja odotetaan. 
Teemme työtä toivottomuutta kokevien ihmisten keskellä. Haluamme tuoda heille 
toivoa. 
 
Raamattu 
Kristillisen uskon symboli 
Elämä ja tie 
Elävä vesi, jota Jeesus antoi samarialaiselle naiselle. 
Maailman myydyin kirja, joka yhdistää maailman kristityt. 

 

Keskustelkaa, mitä huomioita teitte verratessanne omia ja Lähi-idän ihmisten ajatuksia. 

 
4. Päätös (3 min) 

Kiitä osallistujia. Anna lopuksi mahdollisuus esittää kysymyksiä tai/ja jakaa ajatuksia. 

 

 

 


