
Minun tärkeysjärjestykseni     Ohjaaja 
Elämän tärkeysjärjestykset 2 
 
Virikkeitä keskustelulle      
 
Kertokaa toisillenne kokemuksistanne edellisen kerran kotitehtävän toteuttamisessa. 
Aloituskysymyksenä: "Millaisen vaikutelman olette saaneet  tekstimme naisesta? 
Tietääkö joku, milloin suurin piirtein tämä teksti on kirjoitettu ja mistä sen löytää? (n. 
4000 vuotta sitten, löytyy Vanhan Testamentin Sananlaskujen kirjasta) "Onko tämä 
nainen "emansipoitunut"? (Kerro mahdollisesti lyhyesti, että kristillisyys tarkoittaa 
monille samaa kuin ennakkoluulo alistetusta ja sidotusta naisen asemasta. Tämä on 
väärin! Tekstimme osoittaa sen. 
 
Kysymysten läpikäyminen: 
    
1.-3.Anna osallistujien lukea kysymykset ja yhdessä koota 
 niihin vastaukset. Katso ettei synny kriittistä tai masentavaa asennetta: "Tuo on 

täydellinen nainen, jollaista minusta ei ikinä kuitenkaan tule". Korosta, että tässä 
on kysymys ihannenaisesta, joka - kuten me kaikki voimme oppia - jakoi viisaasti 
aikansa, jakoi töitään ja lahjojaan ja käytti luovuuttaan. Kun hän kotona hoiti 
toimialueensa hyvin, oli hänen miehensä vapaa maailmallisiin/poliittisiin tai 
kirkollisiin tehtäviin. 

 
4. Keskustele kahdesta seuraavasta sananlaskujen kohdasta - mitä ne merkitsevät 

tänä päivänä? Johdata keskustelu tosiasiaan, että naisen kädessä ovat hyvin 
monet asiat, esim. miltä kotona näyttää - tuleeko hänen miehensä mielellään 
kotiin! Jumala lahjoittaa meille viisautta kuten Jaakobin kirjeen l:5 osoittaa: "Jos 
haluatte tietää, mikä on Jumalan tahto jossakin asiassa, kysykää häneltä. Hän 
vastaa mielellään ja antaa runsain mitoin viisautta kaikille, jotka sitä häneltä 
pyytävät, eikä moiti ketään.” 

 
6. Anna muutama minuutti aikaa. jotta kaikki ehtivät kirjoittaa omat 

tärkeysjärjestyksensä muistiin. Jotkut niistä voisivat kuulua seuraavasti: minulle 
henkilökohtaisesti: 

 - ruumiillisesti, henkisesti/hengellisesti, älyllisesti (järki), tunteellisesti 
 - mieheni - lapseni - kotini - julkisuus 
 Kootkaa ideat vuorollaan ja esittäkää lyhyesti: 
 esim. On tärkeää, että suhteeni Jumalaan on kunnossa ja että pidän huolta 

omasta kunnostani. Tämä vaikuttaa suhtautumiseeni ympäristööni. (Mikäli 
mahdollista, anna omakohtainen esimerkki). 

 Korosta, ettei kenelläkään tarvitse olla huono omatunto siitä, että on "vain kotiäiti". 
Me sijoitamme tulevaisuuteen. 

 
7. Anna lukea kysymykset, vaihtakaa mielipiteitä. Älä ole hämmästynyt, jos tämä 

kohta synnyttää vilkasta keskustelua. Korosta, että alamaisuus on asenne, joka 
osoittaa miehelle, että kunnioitamme häntä, hyväksymme hänet, haluamme 
täydentää häntä oikealla tavalla. Kysy provosoivasti: "Eikö nainen saisi kaunistaa 
itseään - vai mitä Pietari haluaa sanoa? (Sisäinen kauneus on tärkeämpää, mutta 
huolimattomasta ulkonäöstä ei näy sisäinen kauneus). Mitä tarkoittaa toinen 
toiselle alistuminen? Miltä alamaisuus näyttää Sananlaskujen 31 luvun naisen 
kohdalla? Onko hänellä esim. omat alueensa, missä hän toimii itsenäisesti 
(todennäköisesti hän on sopinut niistä miehensä kanssa aikaisemmin). Hän on 
taidollinen, oma persoonallisuus ja käyttää lahjojansa (hänellä on palvelusneitoja, 



joille hän osoittaa työt, hän ostaa tiluksia - kiinteistöjä, harjoittaa maanviljelystä). 
 
8. Mikäli ryhmässä on yksinhuoltajia, kiinnitä huomio myös    heidän 

tärkeysjärjestyksiinsä esim. työelämä/lapset/ystävät jne. 
 
 Tehtävä 
 
 Pyydä keskustelemaan yhdessä aviomiehen kanssa kaksi kysymystä:  
 "Mikä on yhteisen elämämme päämäärä?" 
 "Mitä voin vaimona tehdä mielestäsi paremmin?" 
 Yksinhuoltajille: Ajatelkaa lahjojanne ja keskustelkaa jonkun kanssa, miten voisitte 

parhaiten käyttää niitä. 



  

Tärkeysjärjestykseni      Ryhmä 
 
1. Mitä päämääriä ja tärkeysjärjestyksiä on Sanalaskujen 31: 10-31 naisella? (esim. 

mies, perhe, koti, hän itse jne.) 
         ___________________________________________________________ 
 
2. Miten hän kuluttaa aikansa?  Luettele hänen toimintansa: 
 
         ___________________________________________________________ 
     
3. Mikä tämä nainen voisi olla nykyaikana? Mitkä olisivat hänen työnsä ja millainen 

olisi hänen miehensä? 
 
         ___________________________________________________________ 
         
4. Mitä seuraavat sananlaskut sanovat kodista ja talouden hoidosta? 
 "Vaimojen viisaus talon rakentaa, mutta hulluus sen omin   käsin purkaa"  
 " Viisaudella talo rakennetaan ja ymmärryksellä vahvaksi       varustetaan. Taidolla 

täytetään kammiot, kaikkea kallista     ja ihanaa tavaraa täyteen."  
 (Sananlaskut 14:1 ja 24:3-4) 
         __________________________________________________________ 
         
 Mikä hyve on meille vaimoina erittäin tärkeä? 
         __________________________________________________________ 
 
5. Kootkaa omat tärkeysjärjestyksenne: 
         
 __________________________________________________________ 
 
6. Mitä sinun pitäisi omassa elämässäsi muuttaa sen perusteella, mitä ole 

sananlaskuista oppinut? 
 
         __________________________________________________________ 
 
 7. Mitä seuraavat raamatunkohdat merkitsevät sinulle: 
  Efes. 5:21 
   "Osoittakaa kunnioitusta Kristukselle kunnioittamalla toinen toistanne". 
  Miten tämä ilmenee Sanalaskujen 31 naisen kohdalla?  
 
         __________________________________________________________ 
 1 Piet. 3:1-5 
 " Vaimot, kunnioittakaa miestänne, jotta asennoitumisellanne voittaisitte hänet, 

vaikka hän ei haluaisikaan kuulla teidän puhuvan Herrasta. Elämällänne voi olla 
häneen suurempi vaikutus kuin sanoillanne. Älkää tavoitelko ulkonaista 
kauneutta, koruja, hienoja vaatteita ja kampauksia. Olkaa     sisäisesti kauniita. 
Jumala arvostaa sydämen nöyryyttä ja    hienotunteisuutta. Sellainen viehättävyys 
on pysyvää." 

 
8. Miten edellä mainittuja päämääriä voi soveltaa yksinhuoltajiin?  
 
 ___________________________________________________________ 


