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2. Konflikti ja rauhantyö 
Syyriassa 

− Kristinuskon sanoma on rauhan sanoma. Parem-
muudesta kilpailemisen sijaan Raamatussa kehotetaan 
palvelemaan toisiamme. Jumala antaa Pyhän Hengen ja 
rakkauden, jota ei voi ihmisjärjellä ymmärtää. Tämän 
rakkauden kautta on mahdollista saavuttaa sovinto. 
(Esim. Matt. 20:20–28, Joh. 17)

− Syyrian sota alkoi vuonna 2011. Konflikti alkoi sisäi-
sistä haasteista, kun kuivuudesta kärsineet maanviljelijät 
nousivat vastustamaan vallanpitäjiä. Konflikti levisi ja 
nyt siinä ovat mukana alueen ympäröiviä valtioita sekä 
kansainvälisiä ja yksittäisiä toimijoita. Konflikti on 
saanut uskonnollisia piirteitä, vaikka alkuperäiset syyt 
ovat muualla.

− Osa osapuolista vetoaa uskontoon ja saa ulkomailtakin 
ihmisiä lähtemään mukaan taisteluun. Taistelijoiden ja 
ISIS:n islam ei ole samanlaista, millaisena suurin osa 
maailman muslimeista näkee islamin.

Rauha ja sovinto
Syyria

Tarvittavat välineet:
• Isopalainen palapeli (esim. 12 palaa, 
   A4 kokoinen)
• Kangas silmien sitomiseen

− Konflikti on ajanut lähes puolet Syyrian 23 mil-
joonan väestöstä pakolaisiksi; yli neljä miljoonaa 
syyrialaista asuu pakolaisina naapurimaissa ja noin 
seitsemän ja puoli miljoonaa on joutunut pakolaisiksi 
Syyrian sisällä. Yli 200 000 ihmistä on menettänyt 
henkensä. Yli 12 miljoonaa ihmistä on humanitaari-
sen avun tarpeessa.

− Lähetysseuran tärkein tehtävä Syyriassa on rau-
hantyö. Sen avulla pyritään rakentamaan luottamusta 
paikallisten ihmisten keskuudessa ja vaikuttamaan 
poliittisiin toimijoihin niin Syyriassa kuin kansainvä-
lisestikin. Tavoitteena on palauttaa ihmisten välinen 
luottamus, herättää toivo ja saada aikaan rauha.

− Syyriassa rauhantyötä tehdään eri uskonnoista ja 
poliittisista mielipiteistä koostuvan palapelin kes-
kellä. Palapelin osaset ovat nyt hajallaan, ja monet 
ihmiset tuntuvat olevan sokeita rauhanajatukselle. 
Palasten yhteen liittäminen vaatii syyrialaisten ja 
kansainvälisen yhteisön luottamusta, osallistumista, 
yhteistyötä ja viisautta. Säröjä jää, mutta rauhantyöllä 
pyritään rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta.

1. Pohdintatehtävä

Mitä Jeesus opetti elämisestä toisten ihmis-
ten kanssa?

Esimerkkivastauksia: rakkauden kaksoiskäsky, 
kultainen sääntö, vihollisten puolesta rukoilemi-
nen, älkää tuomitko toisia, väärintekijän nuhte-
leminen, rauhan rakentaminen, olemme kaikki 
Jumalan luomia ja siksi arvokkaita, sovinnon teke-
minen, toisten palveleminen, nöyryys, pyytävälle 
antaminen sekä nälkäisten, kodittomien, janoisten 
ja sairaiden auttaminen.



3. Rastitehtävä

Valitkaa ryhmästä yksi, joka peittää silmänsä huivil-
la. Ota esille palapeli. 

Ryhmän tehtävä on koota palapeli siten, että vain 
sokkona oleva saa koskea paloihin. Muut ryhmä-
läiset antavat ohjeita. Opastajat eivät saa koskea 
paloihin tai opastettavaan. Aika on 3 minuuttia.

4. Pisteytys

• Pohdintatehtävästä 1p., jos joukkue keksii muuta-
man asian tai perustelee jonkun hyvin
• Pisteitä annetaan sen mukaan, monta palaa ryhmä 
saa liitettyä yhteen. Kahdesta yhteen liitetystä palas-
ta aina ½ pistettä (2 palaa = 1/2 pistettä, 
3 palaa = 1 piste, 4 palaa = 1 ½ jne.). 
Enintään 4p. 
• +1p. hyvästä yhteistyöstä

Rasti 
Syyria


