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Alkuajatuksia

• Työskentely rauhan ja sovinnon parissa 

muslimienemmistöisessä maassa

• Vähemmistönäoleminen, enemmistössä 

kulkeminen

• Kontekstin ymmärtäminen teologian ja 

toiminnan pohjana

• Sovinnon määrittelyä kristillisestä 

näkökulmasta. Paavalin rooli tärkeä mutta 

sovinnon teema löytyy useista paikoista

• Sovinto on eteenpäinkatsomista 

unohtamatta menneisyyttä

• Mukanakulkemisen teema



Uusi tulevaisuus
01
Ei pelkästään Paavalin ajatus vaan 

teemana läpi Raamatun

Sovinto 
eteenpäin-
katsomisena 

Jumalan kehotus
03
Jumala kehottaa ihmistä katsomaan 

eteenpäin, kuten useat raamatunkohdat 

ehdottavat

2. Kor. 5, 17-21
02
17 Jokainen, joka on Kristuksessa, on 

siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, 

uusi on tullut tilalle!  18 Kaiken on 

saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen 

välityksellä on tehnyt meidän 

kanssamme sovinnon ja uskonut 

meille tämän sovituksen viran

Voima ja motivaatio
04
Jumalan antamana meille



Minun poikani 
oli kuollut 
mutta heräsi 
eloon, hän oli 
kadoksissa, 
mutta nyt hän 
on löytynyt.



Narratiivin uudelleen 
kertominen
• Kertomus tuhlaajapojasta

• Tulokulman muuttaminen

• Painopiste menneestä (jolle ei voi mitään) tulevaan (jolle voi jotain)

• Kun ihminen saa lisää tietoa ja erityisesti kun hänelle tulee kokemus 

jostain toisesta mitä hän ei ole ennen kokenut, hänen narratiivinsa 

muuttuu

• Joskus uuden kokemuksen kautta ihmisen narratiivi myös omasta itsestä 

ja omasta taustayhteisöstä voi muuttua



Vierellä 
kulkeminen

• Jeesus ja opetuslapset Emmauksen tiellä

• Kun kohtaaminen tulee todeksi, myös ajatusmaailma 

muuttuu. Vanhaan ei ole paluuta.

• Vierelläkulkija voi joko antaa uusia ajatuksia tai sitten vain 

olla vierellä

• Al Amanan käyttämä metodi



Sovinto kirkon 
tehtävänä

• Sovinto nähty usein pelkästään ihmisen ja 

Jumalan välisenä asiana

• Sovitus Jumalan ja ihmisen, ihmisen ja 

luomakunnan ja ihmisen ja toisen ihmisen 

välillä ==> Sovinto liittyy kaikkiin elämän 

osa-alueisiin

• Sovinto ei vapaaehtoista tai että sen voisi 

ulkoistaa

• Kirkon tehtävänä julistaa ja toteuttaa 

sovintoa kaikkialla ja joka puolella. 

• Lisäksi, kirkon pitää harjoittaa sovintoa 

itsessään



Subjekti
01
Sovinnon subjekti ei ole ihminen 

vaan Jumala. Jumala on aloittanut 

ja tehnyt aloitteen sovinnontyöstä. 

Jeesuken kuolemassa ja 

ylösnousemuksessa Jumala sovitti 

asiat ihmisen kanssa, ei toisinpäin. 

Ja sitten kun puhutaan ihmisten 

välisestä sovinnosta, toimijana on 

Pyhä Henki. 

02
Lahja
Sovinto on lahja. Kuten 

anteeksiantoa, sovintoa ei voi 

pakottaa. Se voidaan kyllä 

tarjota. Paavali kirjoittaa 

korinttilaisille että 

Kristuksessa syntisi on annettu 

anteeksi, ne on sovitettu. 

Sovinto antaa armolle sisällön. 

03
Hengellisyys
Kristilliselle yhteisölle 

sovinnontyön on aina hengellistä. 

Jotta ihminen voisi tehdä töitä 

sovinnon eteen, hänen itsensä on 

oltava “sovitettu”. Tästä syystä 

sovinnontyö on enemmän 

hengellisyyttä kuin vain strategia. 

Kristillisen yhteisön pitää pystyä 

demonstroimaan sovintoa ja oltava 

itse esimerkkinä.
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Läsnäolo

04
Kirkko ei voi toimia 

sovinnontekijänä etänä. Ainut 

keino olla mukana 

sovinnontyössä on oman 

todistuksen ja 

mukanakulkemisen kautta. 

05
Kärsimys

Ensimmäinen tavoite 

sovinnossa on se, että ei nähdä 

eroavaisuuksia vaan jaetaan 

molempien osapuolten 

kärsimys keskenään. Ja tämä 

vaatii aikaa. Ei ole olemassa 

nopeita oikoreittejä. 

06
Keskinäinen dynamiikka

Sovinto alkaa aina uhrista, ei 

väärintekijästä. Ensin tapahtuu 

sovinto ja sen jälkeen sitten 

katumus ja anteeksianto. Siksi 

sovinto on sekäasiantila että 

prosessi.
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Sovinnon kohde

07
Kristillisessä teologiassa, 

sovinto on lähellä pelastusta. 

Paavalille, sovinto oli sana 

jolla kuvattiin Evankeliumia. 

Latinankielisessä raamatussa 

Paavalin pelastus ja sovinto 

olivat käännetty samalla 

sanalla. Ne olivat sanoja, jotka 

kuvasivat Jumalan pelastavaa 

työtä.

08
Muistaminen

Sovinto ja anteeksiantaminen 

eivät tarkoita, että 

unohdettaisiin vaan 

muistetaan asiat uudella 

tavalla. Annetaan Jumalan 

käyttää haavoja toisten 

parantamiseen. 

09
Raamattu
Esimerkkejä sovinnosta ja 

sovinnontyöstä löytyy sekä 

vanhasta että uudesta 

testamentista. Aatami ja 

Jumala, Aabraham ja Jumala, 

Abraham ja Lot, Esau ja Jakob, 

Josef ja hänen veljensä, Paavali 

ja Jumala. Samoin monet 

raamatun lakitekstit puhuvat 

sovinnosta. 
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Kutsu
10
Sovinnontyö ei ole ainoastaan tietyille asiantuntijoille annettu 
tehtävä. Se on Jumalan lahja ja tehtävä meille kaikille. Paavali 
toteaa toisessa korinttilaiskirjeessä: “Kaiken on saanut aikaan 
Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme 
sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran.” (2. Kor 5,18)



Käytännön
implikaatiot

Ulkopuolella 
olevat ryhmät

Uskontojen 
dialogi

Tavoitetila Rauha ja 
sovinto

Keitä seurakunta ja kirkko pitää 

tuhlaajapoikina? Ketkä on niitä, 

jotka palaavat? Kirkon sisällä/ 

kirkon ulkopuolella? Olemmeko 

me itse palaavia ja miten 

Jumala ottaa meidät vastaan?

Kysymys sovinnosta on sekä 

kirkkokuntien sisällä, välillä että 

uskontojen välillä.

Suomessa paikallistason 

uskontojenvälinen dialogi etsii 

vielä uomaansa 

==> TILA-hanke

==> Al Amana -keskus

Miten kirkko ja seurakunnat 

eivät käperry itseensä vaan ovat 

aktiivisesti kasvattamassa 

luottamusta ulkopuolella 

oleviin ryhmiin. Kuinka 

aktiivinen on tavoitetilamme?

Ei ainoastaan väkivaltaisilla 

konfliktialueilla, vaan joka 

puolella, missä ihminen pelkää 

kotonaan, työpaikallaan tai 

missä tahansa arjessa

==> #sovinto



TILA-hanke
Uskontodialogia Suomeen

Paikalliselle tasolle suunnattu 

generaattori, joka tukee olemassa olevia 

toimijoita tulemaan yhteen

Lisätietoja
Al Amana -keskus toimii Suomen Lähetysseuran 

kautta näiden asioiden hyväksi tuoden 

kansainvälisiä kysymyksiä Suomeen

www.alamanacentre.org

www.facebook.com/alamanacentre

arytkonen@alamanacentre.org

p.0458000458

Al Amana -
keskus
Rauhan ja sovinnon dialogia

Uskonnollisten toimijoiden tukemista 

maailmanlaajuisesti. Toimii Omanin 

sulttaanikunnassa, mutta myös 

maailmanlaajuisesti online-koulutusten 

ja workshopien kautta.


