
 
 

Täyttymättömät odotukset                         Ohjaaja 

 
Virikkeitä keskustelulle 
 
Aloituskysymys esim.: "Mitä odotat tältä päivältä?", 
"Mitä odotat tänään lapsiltasi?", "Miksi meillä on odotuksia?" 
 
1. Varatkaa muutama minuutti kirjoittaaksenne muistiin odotuksenne ja vaihtakaa sen 

jälkeen mielipiteitä asiasta. 
 
2. a) Anna lukea raamatunkohdat;(Merkitse muistiin sivunumerot etukäteen). Kootkaa 

Jeesuksen odotukset itseltään: esim.  hän ei tee mitään omin päin, vaan on 
riippuvainen isästä. Puhuttaessa itseensä kohdistuvista odotuksista selvittäkää, 
odotammeko me usein itseltämme liikaa sen sijaan, että odottaisimme Jumalalta? 
On lohduttavaa tietää, ettemme ole täydellisiä emmekä siksi tulekaan - kerro, jos 
mahdollista tilanteesta, jossa olet odottanut itseltäsi liikaa.  Muistuta, että Jumala 
on aina valmis antamaan anteeksi, kun me olemme epäonnistuneet. 

 b) Elämänsä halpana pitäminen voi tarkoittaa, että me kotiäidit olemme valmiit 
luopumaan ammatimme harjoittamisesta lasten hyväksi, jotta saisimme aikaan 
"runsasta hedelmää".  Se voi myös tarkoittaa, että joku luopuu avioliitosta 
voidakseen olla vapaa diakoniatyössä jne. Yritä saada esille mahdollisimman 
konkreettisia ja henkilökohtaisia vastauksia. 

 c) Miettikää yhdessä tehtäväämme naisina. Me olemme elämän kantajia, 
rakennamme tulevaisuutta. Saamme lahjoittaa rakkautta ja meillä on suuri vaikutus 
ympäristöömme ja perheeseemme. 

 d) Miettikää tämän kysymyksen kohdalla, emmekö me kaikki joskus pety muihin 
ihmisiin. Parhaiten selviämme, kun lakkaamme odottamasta ympäristöltämme. Sen 
sijaan suuntaamme odotuksemme Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Kysymyksen 
"Täytämmekö itse muiden odotukset meitä kohtaan" voit antaa virikkeenä mukaan 
kotiin, ehkä siitä syntyy mielenkiintoinen keskustelu molemminpuolisista 
odotuksista aviopuolisoiden välillä. 

 
3. Anna muutama minuutti aikaa, vaihtakaa mahd. mielipiteitä. Kertaa lyhyesti, että 

täyttymättömät odotukset ovat aina oikeastaan pettymyksiä, joiden kanssa meidän 
on tultava   toimeen tässä egoistisessa maailmassamme. 

 
4. Kiitos vapauttaa - meidän tulisi ja saammekin päivittäin oppia kiittämään! Kerro 

henkilökohtainen esimerkki, miten olet itse onnistunut kiittämään vaikeissa 
olosuhteissa?  Vielä ehkä lisäkysymys: Mitä meille tapahtuu kiittäessämme?  
(Tulemme sisäisesti vapaiksi ja avoimiksi muille; aina löytyy niitä, joilla menee 
huonommin kuin meillä!) Harjoittele kiittämistä - kuten jo edellisellä kerralla 
mainittiin. 

 
Tehtävä: Jokaisen tulisi seuraavaan kertaan mennessä tarkkailla täyttymättömiä 
odotuksiaan ja opetella reagoimaan niihin myönteisesti. Odotamme kaikki 
mielenkiinnolla kokemuksia asiasta! 
  



Täyttymättömät odotukset                                    Ryhmä 
 
1. Kirjoita muistiin lyhyesti mitä odotat 
 a) yleisesti elämältä   ___________________________________________ 
  
    b) puolisoltasi   _________________________________________________       
 
 c) lapsiltasi   ___________________________________________________           
 
 d) itseltäsi ____________________________________________________ 
  
2. Mitä Jeesus seuraavien raamatunkohtien mukaan odotti? 
 Mitä voisimme oppia siitä omaan elämäämme?   
 a) Johannes 8:28-29 itseltä 
 _____________________________________________________________ 
 Onko odotuksesi itsestäsi realistinen? 
 Kenestä sinä olet riippuvainen?    

_____________________________________________________________ 
 
 b) Johannes 12:24-26 elämältä   
 _____________________________________________________________ 
 
 Mitä sinulle merkitsee "elämäni vähäarvoisena" pitäminen? 
 _____________________________________________________________ 
  
 c) Johannes 17:1-5 Jumalalta ja tehtävältään  
 ___________________________________________________________ 
 
 Tiedätkö mikä on sinulle annettu tehtävä? (jae 4) 
  Täytätkö sinä tämän tehtävän? 
   _____________________________________________________________      
 d) Matteus 26: 33-35 toisilta ihmisiltä?  
 _____________________________________________________________ 
 
 Täytätkö sinä muiden odotukset?   
  _____________________________________________________________ 
 
   Mitä tarkoittaa seuraava lainaus Eva von Thiele -Winkleriltä tässä yhteydessä: "Ole 

riippuvainen Jumalasta kuin lapsi ja riippumaton ihmisistä kuin kuningas". 
   _____________________________________________________________ 
 
3. Kirjoita tähän kaikki tämänhetkiset täyttymättömät toiveesi. 
 _____________________________________________________________ 
 
4. Oletko valmis siirtämään kaikki yllä mainitut odotukset ja tilanteet Jumalalle ja 

kiittämään häntä siitä, että hän johdattaa tiesi? Mitä olet tässä suhteessa oppinut 1 
Tessalonikalaiskirjeen 5:16-18 jakeesta? 

 _____________________________________________________________ 
 
 
Tehtävä: Opettele elämään täyttymättömien toiveiden kanssa ja kiittämään niistä 
Jumalaa. Lue Psalmi 37 muutamia kertoja. 


