
Miksi ja mitä varten elämme?    Ohjaaja    
Elämän tärkeysjärjestykset 1. 
  
Virikkeitä keskustelulle: Aloituskysymys: "Kuka on jo ajatellut tämänpäiväistä aihetta? 
Kysymysten läpikäyminen:  
     
Haluamme tänään katsoa, miksi olemme olemassa, mistä tulemme ja mitkä ovat 
tehtävämme. Sitä varten tarkastelemme joitakin raamatunkohtia: 
 
1. Lukekaa vuorotellen kysymys tai raamatunkohta, etsikää yhdessä vastaus. 
 
2. Tämän kysymyksen kohdalla olisi yhdessä löydettävä vastaus esitetyistä 

raamatunkohdista. Esitä esim. lisäkysymys, jos osallistujat eivät heti löydä vastausta, 
esim. Psalmi 139:13-14: Miten Jumala on luonut meidät? Mitä hän sanoo työnsä 
tuloksesta?  

 Efes. 2:10: Mitä varten olemme maailmassa - mikä on elämämme tarkoitus näiden 
raamatunjakeiden perusteella? Miksi ja kenen kautta me voimme tehdä hyvää? 

         
 Room. 9:20-21: Miten meidän tulisi suhtautua Jumalaan ajatellessamme millaiseksi 

hän on luonut ruumiimme? 
 Huomautus: Tämä kysymys voi herättää keskustelua lauseesta "..” .muotoilla 

samasta savimöykystä sekä kauniita koriste esineitä että vaatimattomia jätekulhoja" 
Sillä tarkoitetaan, ettei meillä ihmisinä ole oikeutta valittaa Jumalalle siitä, millaisiksi 
hän on luonut meidät. Ensimmäinen raamatunkohta osoittaa, että hän on tehnyt 
meidät "täydellisiksi" - on meistä kiinni, näemmekö itsemme kallisarvoisena astiana 
tai jätekorina. Esimerkkinä voit viitata savimaljakkoon: Sisältö ratkaisee: joko siinä on 
kukkia ympäristön kaunistukseksi tai maljakko seisoo nurkassa ja sitä käytetään 
paperikorina. Eräs tärkeä kysymys tähän viimeiseen raamatunkohtaan voisi kuulua: 
Mihin Jumala voisi minua käyttää, mitä varten hän on minut tehnyt? 

   
3. Kysy naisilta: "Kuka teistä on jo ajatellut elämän tarkoitusta ja päämäärää?"  Älä ole 

hämmästynyt, vaikka tulisi aivan hiljaista, eikä kukaan olisi koskaan ajatellut asiaa. 
Kysy silloin: "Miksi emme tule ajatelleeksi sitä? Mahdollisena vastauksena voi olla 
esim. kodinhoito, lapset, senhetkiset ongelmat vievät kaiken ajan! Totea, että ilman 
päämäärä meistä tulee tyytymättömiä, elämällä ei ole suuntaa, vaarallista elää ilman 
päämäärää - se vie tyytymättömyyteen, orientoitumiskyvyttömyyteen ja jännityksiin. 
Anna muutama minuutti aikaa, että jokainen nainen voi muodostaa asiasta ajatuksia 
tai vaihtakaa spontaanisti ajatuksia mahdollisista elämän lyhyt- ja pitkäaikaisista 
päämääristä. 

 
4. Miettikää yhdessä olemassaolomme päämääriä maailmassa, olkaa mahdollisimman 

konkreettisia ja käytännöllisiä. Esitä vastakysymyksiä, mikäli tarpeellista. Vastaukset 
voivat kuulua esim.: perheen omistaminen, lapsien kasvattaminen, Jumalan 
rakkauden eteenpäin antaminen ympäristössäni, hyvän tekeminen jne. 

 
5. Vaihtakaa mielipiteitä siitä, mikä tekee elämämme elämisen arvoiseksi. 
 
Tehtävä 
Rohkaise ajattelemaan edelleen kysymyksiä 3-5 sekä keskustelemaan asiasta puolison tai 
ystävän kanssa esim. kysymältä tältä päämääriä ja elämän tarkoitusta. 
Huom. Jaa jo tässä vaiheessa Sananlaskut 31:10-31 sisältävä sivu osallistujille ja kehota 
heitä lukemaan se muutamia kertoja ja miettimään minkä päämäärien ja arvojärjestysten 
mukaan tämä nainen suuntaa elämänsä.  



 

Miksi ja mitä varten elämme?                      Ryhmä 
 
 
1. Miksi Jumala seuraavien raamatunkohtien mukaan loi miehen? 
 1. Mooses 1:27 "Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän 

hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 
 
         __________________________________________________________ 
 naisen? 
 1. Mooses 2:21-23 
 "Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän 

yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi 
vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja 
mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän 
kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu". 

 
         __________________________________________________________ 
 
2. Mitä seuraavat raamatunkohdat kertovat alkuperästämme ja   elämämme 

tarkoituksesta? 
          
 Psalmi 139:13-14 "Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut 

kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; 
ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää." 

 
  Efes. 2:10  "Jumala itse on tehnyt meidät siksi mitä olemme ja antanut meille 

uuden elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä. Ennen aikojen alkua hän on 
myös suunnitellut, että eläisimme tätä uutta elämää muita auttaen." 

 
 Room. 9:20-21 "Älkää sanoko niin! Kuka teistä pystyy arvostelemaan Jumalaa? 

Sanoisiko työ tekijälleen: "Miksi teit minusta tällaisen?" Kun ihminen tekee 
saviruukkuja, eikö hänellä ole oikeutta muotoilla samasta savimöykystä sekä 
kauniita koriste-esineitä että vaatimattomampia kulhoja?" 

          
 ___________________________________________________________ 
 
3. Mikä on minun elämäni päämäärä? 
 
            __________________________________________________________ 
 
4. Miksi minä olen olemassa? Auttavatko yllä esitetyt kysymykset ja raamatun 

antamat vastaukset ymmärtämään sen? 
 
5. Missä haluaisin antaa panokseni elämässä? 
 
         __________________________________________________________ 
    


