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OPPAAN KÄYTTÖOHJEET
• Näitä kysymyksiä voidaan käyttää naistenpiireissä mutta myös tavallinen raamattupiiri voi ottaa ne yhden vuoden
ohjelmakseen. (Eikä miehillekään ole pahitteeksi opiskella Raamatun naisia!)
• Kirjasta Nainen ja hänen miehensä on otettu kaksi painosta. Kumpikaan ei sisällä kaikkia niitä lukuja, joita tässä
oppaassa käsitellään. Jommastakummasta painoksesta puuttuvat luvut löytyvät näiltä nettisivulta. Niitä ovat: Debora,
Ester ja Alkuseurakunnan naiset. Paavali-lukua käsitellään toisen painoksen mukaan; sekin löytyy näiltä sivuilta.
• Jos tilaatte vähintään kolme kirjaa Perussanomalta ja liitätte tilaukseenne sanat ”raamattupiiriä varten”, ne lähetetään
teille ilman toimituskuluja 17 euron kappalehintaan. Tilaukset puh. 51239121 tai netin kautta kari.makela miukumauku
sro.fi.
• Käsiteltävä luku luetaan kotona etukäteen ja marginaaliin merkitään huutomerkkejä ja kysymysmerkkejä.
• Piirissä pitää olla vetäjä, joka lukee kysymykset.
• Piiri ei saa kestää pidempään kuin runsaan tunnin verran. Jos keskustelu näyttää venyvän, pitää kysymyksiä karsia.
Viimeinen kysymys on kuitenkin aina otettava mukaan, koska se johdattaa piiriläiset ristin juurelle.
• Vetäjä miettii edeltä käsin vastauksen viimeiseen kysymykseen ja sanoo sen lopussa (keskustelun jälkeen) ikään kuin
pieneksi loppuhartaudeksi.
• Otamme mielellämme vastaan palautetta osoitteessa mailis miukumauku ilosanomapiiri.fi.
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1. EEVA – KAIKEN ELÄVÄN ÄITI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Millainen olisi mielestänne miehen ja naisen suhde, jota voitaisiin kuvata sanalla ”paratiisimainen”?
Mitä kertomus naisen luomisesta opettaa meille miehen ja naisen välisestä suhteesta?
Mitä voisimme oppia Eevan ja käärmeen keskustelusta?
Mikä oli Eevan perimmäinen lankeemus?
Miten me voisimme tunnistaa ”sen vanhan käärmeen” eli paholaisen äänen, kun se tulee houkuttelemaan meitä syntiin?
Vertaa toisiinsa niitä seurauksia, jotka syntiinlankeemus toi miehen ja naisen elämään. Voidaanko mielestäsi sanoa,
että toisen osa on raskaampi kuin toisen?
Mitä tarkoittaa käytännössä se syntiinlankeemuksen seuraus, että mies asetetaan vallitsemaan naista?
Millä tavalla syntiinlankeemuksen seuraukset tulevat meidän aikamme parisuhteessa näkyviin?
Mitkä seikat osoittavat, että aikamme nainen kaipaa yhä kadotettuun paratiisiin?
Selitä omin sanoin, mikä on Raamatun ensimmäinen evankeliumi?
Mitä mieltä olette Eevasta lastenkasvattajana?
Mikä Eevan elämässä on mielestäsi koskettavinta?
Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
Mitä Eevan elämänkerta opettaa meille Jeesuksesta?

2. SAARA – USKONVANHURSKAUDEN SANKARITAR
• Millaisia ongelmia lapsettomuus tuo naisen elämään ja avioliittoon?
• Mikä naiselle on vaikeinta silloin, kun Jumala kutsuu hänet suureen tuntemattomaan?
• Mitä arvelet – olisitko sinä voinut rakastaa Aabrahamia myötä- ja vastoinkäymisissä, jos olisit ollut hänen aviopuolisonsa? Miksi, miksi et?
• Miten voisimme oppia antamaan anteeksi ja unohtamaan aviopuolisomme SUURET virheet?
• Mitä ajattelet Hagarin episodista, mikä merkitys sillä oli Saaran elämässä?
• Mikä sai Saaran uskomaan Jumalan lupauksiin vuosikymmenestä toiseen?
• Kuvitelkaa Saaran tunteita, kun hän huomasi olevansa raskaana 90-vuotiaana?
• Millä perusteella me voimme uskoa, että kertomus Saaran raskaudesta on totta eikä tarua?
• Mitä Saaran elämänkerta opettaa meille vanhurskauttamisopista? (Miksi Saaraa voidaan hyvällä syyllä nimittää uskonvanhurskauden sankarittareksi?)
• Mitä mieltä olet siitä kirjoittajan väitteestä, ettei Saara olisi suostunut uhraamaan poikaansa, jos hänen mielipidettään
olisi kysytty?
• Miten Saaran elämässä tulee näkyviin se tosiasia, ettei Herra toteuta kaikkia lupauksiaan tässä ajassa, vaan tulevassa?
• Mikä Saarassa elämässä oli mielestänne koskettavinta?
• Missä suhteessa Saara on meille varoittava esimerkki?
• Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
• Mitä Saaran elämänkerta opettaa meille Jeesuksesta?
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3. REBEKKA – VAHVA NAINEN JA HEIKOMPI MIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitä mieltä olet siitä kirjoittajan väitteestä, että usein traumojemme antaja onkin Herra itse?
Mitä tämä luku opettaa meille Jumalan johdatuksesta puolison valinnassa?
Onko uskovalle naiselle ja miehelle mielestänne varattuna se yksi ainoa oikeaa? Perustelkaa vastauksenne.
Mitä mieltä olet tästä kirjan lauseesta: ”Neitsyys on kallisarvoinen lahja, joka voidaan antaa yhdelle ainoalle ihmiselle
yhden ainoan kerran”?
Mistä johtuu, että ”taivaassa tehty” avioliitto muuttuu kuitenkin maan päällä vaikeaksi?
Mistä Rebekan perheessä alkoi hiljaisuuden muurin rakentuminen puolisoiden välille?
Mikä saa hiljaisuuden muurin rakentumaan meidän kotiimme?
Miten arvioisit Rebekkaa lastenkasvattajana?
Miten voisimme välttää tekemästä samoja virheitä kuin Rebekka?
Miettikää eri syitä, miksi Rebekka oli valmis toimimaan petollisesti miestään ja Esauta kohtaan?
Miten Jumala kasvatti Rebekkaa?
Mikä Rebekan elämässä on mielestänne koskettavinta?
Missä suhteessa Rebekka on meille varoittava esimerkki?
Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
Miten Rebekan elämänkerta opettaa meille Jeesuksesta?

4. RAAKEL JA LEA – KAKSI NAISTA JA YKSI MIES
• Miten vastaisitte ihmiselle, joka sanoo näin: ”Jaakobin historia osoittaa meille, että Jumala hyväksyy muutkin yhdistelmät miehen ja naisen välillä kuin perinteisen yksi mies ynnä yksi nainen –mallin.”
• Voiko mielestänne moniavioisuus onnistua jossakin kulttuurissa niin, että kaikki osapuolet ovat onnellisia?
• Miten Jaakobin historia osoittaa, että ihminen niittää sitä, mitä hän ensin on kylvänyt?
• Mikä Jaakobin ja Raakelin rakkaustarinassa on koskettavaa?
• Toimiko Jumala mielestänne reilusti Jaakobia ja Raakelia kohtaan? Entä Leaa kohtaan?
• Elikö Lea elämisen arvoisen elämän?
• Kumpi näistä kahdesta naisesta on mielestänne ihailtavampi?
• Missä suhteessa Rakel ja Lea ovat meille varoittavana esimerkkinä?
• Vertaa Raakelin ja Lean elämää keskiverto suomalaisen naisen elämään tällä vuosituhannella. Voidaanko sanoa, että
meidän aikamme keskivertonainen on onnellisempi? Miksi, miksi ei?
• Mitä meidän pitäisi tehdä, ettemme pilaisi mustasukkaisuudella avioliittoamme?
• Milloin mustasukkaisuus on tervettä, milloin epätervettä?
• Miten Herra käänsi hyväksi Jaakobin perheen tragediat?
• Millä edellytyksillä Herra voisi kääntää hyväksi meidänkin perheemme tragediat?
• Miten Jumala kasvatti Raakelia ja Leaa?
• Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
• Mitä Raakelin ja Lean elämänkerta opettaa meille Jeesuksesta?
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5. MIRJAM – PROFEETTA JA NAISASIANAINEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mistä johtuu, että monet isosiskot kärsivät ”isosiskokompleksista”?
Miettikää tavallisimpia syitä, mitkä kiristävät aikuisten sisarusten välejä?
Mikä oli opettanut Jokebedia (Mirjamin äitiä) luottamaan Jumalaan?
Jos olet jossain elämäsi vaiheessa joutunut ikään kuin ”laskemaan lapsesi kaisla-arkussa Niiliin”, niin kerro meille
tuosta tilanteesta?
Mikä vaikutus äidin uskolla oli Mirjamin elämään?
Miten me nykyajan äidit voisimme antaa lapsillemme samanlaisen esimerkin kuin Jokebed antoi Mirjamille?
Mitkä olivat Mirjamin vahvuudet naisprofeettana?
Mitkä olivat Mirjamin heikkoudet naisprofeettana?
Mikä on Mirjamin voittolaulun sanoma meidän ajallemme?
Selitä omin sanoin, mistä Herra suuttui Mirjamille ja Aaronille?
Onko naisen toimiminen seurakunnan johtajana mielestänne tasa-arvokysymys vai raamattukysymys? Perustelkaa vastauksenne?
Miten Jumala kasvatti Mirjamia?
Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi.
Mitä Mirjamin elämänkerta opettaa meille Jeesuksesta?

6. RAHAB – ILOTYTTÖ SAA UUDEN ELÄMÄN
• Luuletteko, että maailmassa voi olla joku onnellinenkin ilotyttö? Perustelkaa kantanne.
• Mitä mieltä olette kirjoittajan väitteestä, että myös meidän aikamme citysinkku haaveilee prinssi Uljaasta?
• Mitä vaikuttaa naisen myöhempään elämään ja avioliittoon, jos hänellä on sinkkuvuosinaan ollut useita sukupuolisuhteita?
• Mitä lohtua tämä luku antaa perheestään hätäilevälle tädille, kummille ja isoäidille jne.?
• Mitä ajattelet siitä Jumalan käskystä, että hänen vihollisensa Kanaanin maassa piti hävittää viimeiseen mieheen, naiseen ja lapseen?
• Mitä tapahtuu, jos Raamattu päivitetään karsimalla siitä pois suurimmat loukkauskivet?
• Heprealaiskirje tekee Rahabista uskon sankarin. Mikä hänen uskossaan oli esikuvallista?
• Mitä Rahabin elämäntarina opettaa meille vanhurskauttamisopista?
• Miten Rahabin elämäntarinalla voidaan valottaa uskon ja tekojen välistä suhdetta?
• Mikä mielestänne on koskettavinta tässä luvussa?
• Miten Jumala kasvatti Rahabia?
• Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
• Mitä Rahabin elämänkerta opettaa meille Jeesuksesta?
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7. DEBORA – NAINEN TAISTELIJANA
(Nainen ja hänen miehensä, 2. painos. Lue nettiversio.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitkä seikat saavat usein Jumalan kansan sortumaan epäjumalanpalvelukseen?
Millä tavalla epäjumalanpalvelus ilmenee meidän aikanamme seurakuntien ja kristittyjen elämässä?
Mikä oli seurauksena epäjumalanpalveluksesta Deboran aikana – entä meidän aikanamme?
Millaisen kuvan saat Deborasta naisena ja vaimona? Entä tuomarina?
Miksi Jumala ei tehnyt Deborasta sotapäällikköä, vaan nimitti siihen tehtävään Barakin?
Miksi Barak ei halunnut lähteä sotaan ilman Deboraa?
Mikä oli Deboran tehtävä sodan valmisteluissa ja itse sodassa?
Mikä on naisen tehtävä hengellisessä sodankäynnissä ja kirkkotaistelussa?
Mitä mieltä olette tästä kirjoittajan väitteestä: ”Vahvakin mies tarvitsee hengellisessä taistelutilanteessa naisen rohkaisua.”
Kuka on se mies, jota sinun pitäisi juuri nyt tukea hänen taistelussaan Jumalan Sanan puolesta? Millä tavalla voisit
häntä tukea?
Mitä Megiddon taistelu Deboran aikaan opettaa meille tulevasta Harmageddonin taistelusta?
Miettikää, miksi Jaelin episodi on otettu mukaan Raamattuun?
Millä perusteella Heprealaiskirjeen kirjoittaja on ottanut Barakin – eikä Deboraa - mukaan uskonsankarien luetteloon?
Miten Jeesus voitti vihollisensa?
Mitä meidän pitäisi tehdä silloin, kun Jeesus ja hänen omansa eivät näytäkään olevan voiton puolella tässä maailmassa?
Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
Mitä Deboran elämänkerta opettaa meille Jeesuksesta?

8. RUUTIN KÄÄNTEENTEKEVÄ KOHTAAMINEN
(Huom.! Ruutin kirjasta löytyy nettisivuiltamme myös erillinen raamattupiiriopas.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jos joutuisit perheinesi pakolaiseksi, mikä siinä kohtalossa olisi mielestäsi pahinta?
Miettikää kaikkia Elimelekin perhettä kohdanneita kolmea tragediaa perheenäidin, Noomin, näkökulmasta.
Mikä sai Noomin ottamaan kaikki tragediansa Jumalan, ei Saatanan, kädestä?
Mitä kristitylle tapahtuu, jos hän ottaa elämänsä onnettomuudet Saatanan kädestä?
Mitkä eri seikat olivat ehkä vaikuttaneet siihen, että Noomista tuli erityisen hyvä anoppi?
Mitä meidän pitäisi tehdä miniä-anoppi -suhteemme korjaamiseksi?
Mitkä seikat Israelin Jumalassa ja Noomin uskossa vetivät Ruutia puoleensa?
Mikä Ruutin uskossa on mielestänne koskettavinta?
Mitä piirrettä ihailet erityisesti Boasissa?
Mikä saa miehen käyttäytymään yhtä kunniallisesti naista kohtaan kuin miten Boas käyttäytyi Ruutia kohtaan?
Miksi länsimailla kasvaa nykyisin perin vähän Boasin kaltaisia miehiä?
Elikö Noomi mielestänne onnellisen elämän? Perustelkaa vastauksenne.
Miksi Herra ei kertonut Noomille hänen onnettomuuksiensa syytä?
Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
Mitä Ruutin kirja opettaa meille Jeesuksesta?
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9. BATSEBA – KÖYHÄN AINOA KARITSA
• Onko syrjähyppyjä mielestänne ollut aina yhtä paljon vai ovatko ne lisääntymään päin meidän aikanamme? Jos ovat,
niin miksi ovat?
• Millaisen kuvan Raamattu antaa meille Uriasta?
• Mitä siihen tarvitaan, että poika voisi kasvaa samanlaiseksi kunnian mieheksi kuin Uria oli?
• Mitkä seikat myötävaikuttivat Daavidin lankeemukseen?
• Onko Daavidin käytös Batsebaa kohtaan mielestänne millään tavalla puolusteltavissa? Jos on, niin miten?
• Mitä mieltä olette kirjoittajan väitteestä, että aviorikoksen syy oli tässä tapauksessa kokonaan Daavidin puolella?
• Voiko Daavidin lankeemus tapahtua mielestänne kenelle tahansa miehelle tai naiselle? Miksi/ miksi ei?
• Miksi Daavid tajusi syntinsä vasta vuoden päästä?
• Mikä saa meidät näkemään syntimme ja tunnustamaan ne Jumalalle ja lähimmäiselle?
• Olivatko Daavidin synnin seuraukset mielestänne suoraan verrannolliset hänen syntinsä suuruuteen?
• Mitä mieltä olette kirjan väitteestä, että myös raiskatun naisen on pyrittävä pääsemään pois katkeruudestaan ja antamaan anteeksi?
• Miksi Jumala ei varjele lapsia isien ja äitien syntien seurauksilta?
• Mikä Batsebassa mielestänne oli ihailtavaa? Entä vähemmän ihailtavaa?
• Miksi Daavidin ja Batseban suhteesta ei loppujen lopuksi tullut niin lämmintä ja läheistä, että se olisi yhdistänyt heitä
vielä vanhuudessakin?
• Elikö Batseba mielekkään elämän? Miksi, miksi ei?
• Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
• Mitä se osoittaa, että Jumala teki Batsebasta Poikansa esi-äidin?

10. GOMER – KAHDESTI OSTETTU
• Mitä yhteistä on yhtäältä miehen & vaimon suhteella ja toisaalta Herran & hänen kansansa suhteella?
• Mitä mieltä olet Hosean ja Gomerin avioliitosta – oliko sillä alun perinkään onnistumisen mahdollisuuksia? Miksi,
miksi ei?
• Mitkä vaikeudet odottavat sellaista pariskuntaa, jonka toinen osapuoli on naimisiin mennessään koskematon, toinen
kokenut? Vai eikö erityisiä vaikeuksia mielestäsi ole?
• Vaikuttaako Hosea tohvelisankarilta vai rakkauden sankarilta? Perustelkaa mielipiteenne.
• Mikä oli mielestänne Gomerin ongelmien syvin syy?
• Miksi jotkut aikamme naiset hylkäävät hyvän miehen ja vaihtavat hänet huonompaan?
• Mitä Hosean rakkaus opettaa meille oikeasta rakkaudesta?
• Miten liitto ja rakkaus kuuluvat yhteen?
• Voiko rakkaus mielestänne säilyä elämän loppuun asti, vaikka se olisi yksipuolistakin?
• Mikä Hosean kirjan mukaan saattaa estää yksityistä ihmistä ja kokonaista kansakuntaa tuntemasta Jumalaa?
• Mitä sanoisitte Suomen kristillisestä tilanteesta Hosean kirjan valossa?
• Mitä tarkoittaa käytännössä, että Jumala tunnetaan vain syntien anteeksiantamuksen kautta?
• Miten arvelette Hosean ja Gomerin rakkaustarina päättyneen?
• Miten Herran ja Israelin välinen rakkaustarina päättyi/ päättyy? Entä Herran ja kristillisen kirkon rakkaustarina (seurakuntahan on Kristuksen morsian)?
• Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
• Mitä Gomerin elämänkerta opettaa meille Jeesuksesta?
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11. ESTER – ELÄMÄÄ SUUREMPI TEHTÄVÄ
(Nainen ja hänen miehensä, 1. painos. Lue nettiversio.)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mitä mieltä olet tästä väitteestä: ”Jokaisen ihmisen sydämestä löytyy pieni rasisti.”
Millaisen käsityksen sait Esteristä ihmisenä ja naisena? Entä uskovana naisena?
Millaisen kuvan sait Esterin pikkuserkusta ja holhoojasta Mordekaista?
Mitä mieltä olet tästä väitteestä: ”Naisten mies (esim. Kserkses) pysyy aina poikasena. Oikeasta rakkaudesta hän ei
mitään tiedä.”
Jos Esterin elämä haaremissa sisälsi joitakin onnen hetkiä, niin mitä ne ehkä olivat?
Mikä sai Hamanin vihaamaan kaikkia maailman juutalaisia?
Miettikää eri syitä, miksi juutalaisia on vainottu säännöllisin väliajoin historian kuluessa.
Mitä sinä olisit tehnyt kirjan kuvaamassa esimerkkitapauksessa: ”Tapahtumapaikkana on Puola vuonna 1942. Takaaajettu juutalaisäiti juoksee henkensä hädässä ohitsesi metsään ja viskaa mennessään syliisi vauvan. Mitä sinä lapselle
teet? Annatko Gestapon käsiin, jolloin se tapetaan? Vai piilotatko sen kotiisi, vaikka oma perheesi joutuu silloin kuolemanvaaraan?”
Millä tavalla Jumalan ihmeellinen johdatus näkyy Esterin kirjassa?
Mitä kirjan viimeiset luvut osoittavat Esteristä ihmisenä ja naisena?
Onko kosto mielestäsi oikeutettua jossakin tilanteessa?
Miten me voisimme päästä vapaaksi kostonhimostamme?
Minkä sinä arvelet olevan syynä siihen, ettei Jumalan nimi ei esiinny Esterin kirjassa?
Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
Mitä Esterin elämänkerta opettaa meille Jeesuksesta?
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12. KAKSI HANNAA – LUOPUMISEN SIUNAUS: A. Hanna, Elkanan vaimo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minkä kuvan saat Hannasta naisena ja ihmisenä? Entä Peninnasta?
Miten sinä olisit ehkä käyttäytynyt Peninnan asemassa? Entä Hannan?
Mikä sai Hannan lupaamaan lapsensa Herralle koko tämän elinajaksi?
Missä tilanteessa sinä voisit kuvitella tekeväsi vastaavan lupauksen kuin mikä Hanna teki?
Luuletko, että Hannalle tuli jossain vaiheessa kiusaus unohtaa lupauksensa?
Onko mielestäsi Herralla oikeus pyytää meiltä uhria? Jos on, niin missä tilanteessa?
Onko Herralla oikeus pyytää meiltä sellaista uhria, että lapsemmekin joutuvat siitä kärsimään?
Mitä Hannan uhri opettaa meille Jumalan omasta uhrista?
Millä tavalla ja minkä verran äiti voi vaikuttaa sylilapsensa Jumala-suhteeseen?
Mitä osoittaa se, että Hanna lauloi kiitosvirren eikä valitusvirttä luopuessaan lapsestaan?
Mikä oli Hannan kiitosvirren sanoma?
Miettikää, mikä oli Eelin poikien (Silon pappien) uskontunnustus?
Vertaa toisiinsa Hannaa ja Eeliä kasvattajina.
Mitä Hannan esimerkki opettaa meille äidin rukousten voimasta?
Miten voisimme järjestää itsellemme joka päivä aikaa rukoukseen?
Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
Mitä Hannan ja Samuelin elämä opettaa meille Jeesuksesta?

13. KAKSI HANNAA – LUOPUMISEN SIUNAUS: B. Hanna, Penuelin tytär
(Huom.! Tekstiin Luuk. 2:25-38 löytyy nettisivuiltamme Luukkaan ilosanomaoppaasta valmiit kysymykset. Hannan elämää
voi siis pohtia niidenkin avulla. Siinä tapauksessa osanottajilla pitää olla Uusi testamentti mukanaan. Alla olevia kysymyksiä
pohditaan luvun ”Kaksi Hannaa” alkuosan pohjalta.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mistä johtuu, että joidenkin vanhusten elämä on tyhjää ja toisten mielekästä?
Minkä kuvan saat Hannasta ihmisenä ja naisena?
Mikä vaikeuksia naisen elämään tulee, jos hän jää leskeksi nuorena ja lapsettomana?
Mitä mieltä olet tästä väitteestä: ”Jokaisen naisen on jossain elämänsä vaiheessa luovuttava rakkaasta ihmisestä. Vain
Herran käsiin jätetyn aarteen me saamme pitää ikuisesti.”
Miettikää Hannan kuutta vuosikymmentä temppelialueella. Mitä positiivista, mitä negatiivista niihin sisältyi?
Millaista Hannan elämä olisi ollut, jollei hän olisi odottanut Messiasta?
Mikä ero oli Hannan ja useimpien muiden Messiaan odottajien teologiassa?
Minkä avulla Hanna tunnisti Messiaan?
Mikä oli Hannan tehtävä pelastushistoriassa?
Millainen oli ehkä Hannan loppuelämä?
Mitä Jeesuksen paluun odottaminen merkitsee sinulle tänä päivänä?
Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi.
Miten tämä luku tuo ilmi Jumalan armon Jeesuksessa?
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14. MARIA – JUMALAN SYNNYTTÄJÄ
• Miltä sinusta tuntuu lukea Marian elämänkertaa ikään kuin hänen itsensä kertomana?
• Mitä uusia oivalluksia teit tästä luvusta koskien Marian elämää?
• Olisiko Marialla ollut mahdollisuus kieltäytyä Jeesuksen äitiydestä? Jos oli, niin mikä sai hänet suostumaan tähän
osaan?
• Millaiset lupaukset enkeli Gabriel antoi Marialle? Mikä niissä on hämmästyttävää?
• Mitkä seikat tekevät meille mahdolliseksi uskoa niin valtavaan ihmeeseen, että Jeesuksen toinen sukusolu tuli suoraan
Jumalalta, tämän maailmankaikkeuden ulkopuolelta?
• Mitä vastaisit ihmiselle, joka sanoo: ”Uskon kyllä muuten kristinuskoon, mutta en voi uskoa neitseestäsyntymiseen.
Varmaan Jeesus oli loppujen lopuksi Marian ja Joosefin poika.”
• Mikä oli mielestäsi tärkeintä Marian ja Elisabetin kohtaamisessa?
• Millaisen kuvan saat Joosefista ihmisenä, sulhasena ja aviomiehenä?
• Mitä oli vaikeaa Joosefin tilanteessa? Miten hän mielestäsi vaikeasta tilanteestaan selvisi?
• Miksi Jeesuksen piti syntyä noin surkeissa olosuhteissa?
• Mikä oli Simeonin tehtävä Marian elämässä?
• Mikä oli itämaan tietäjien tehtävä Jeesuksen ja hänen perheensä elämässä?
• Mitä ajattelet pyhän perheen matkasta Egyptiin ja sen tulkinnasta tässä kirjassa?
• Missä suhteessa tahtoisit pitää Mariaa esikuvanasi?
• Miten arvioisit sitä katolisen ja ortodoksikirkon oppia, että Maria pysyi aina neitsyenä, ja hänen muut lapsensa olivat
itse asiassa Jeesuksen serkkuja tai Joosefin edellisestä avioliitosta peräisin?
• Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
• Miten tämä luku tuo ilmi Jumalan armon Jeesuksessa?

15. MARIA – TUSKIEN ÄITI
• Kuvitelkaa, millaista Marian elämä oli jumal-ihmislapsen äitinä? Miten se erosi tavallisen äidin osasta, vai erosiko
ollenkaan?
• Miettikää, mitä kaikkea Jeesus joutui tekemään Nasaretin kodissaan?
• Toimiko Maria mielestäsi oikein ja järkevällä tavalla silloin, kun Jeesus hävisi häneltä juhlamatkalla?
• Mitä voimme oppia Marian käytöksestä Kaanaan häissä?
• Vertaa lapsesta luopumisprosessia Marian ja ”tavallisten” äitien kohdalla. Mikä on yhteistä, mikä erilaista?
• Mikä sinulle on /oli vaikeinta, kun sinun pitää/ piti luopua lapsestasi?
• Mitkä seikat tässä luvussa osoittavat, että Mariakin oli syntinen ihminen?
• Kuvitelkaa Marian kannalta askel askeleelta sitä päivää, kun Jeesus kuoli.
• Jos sinä olisit ollut Marian asemassa, olisitko mennyt katsomaan poikasi kuolemaa Golgatalle? Miksi, miksi et?
• Mitä Marialle merkitsivät ne sanat, jotka Jeesus hänelle sanoi ristiltä ennen kuolemaansa?
• Mitä pääsiäinen ja helluntai Marialle merkitsivät?
• Miksi alkukirkko ei tehnyt Mariasta kirkon johtajaa Pietarin ja Johanneksen rinnalle?
• Miettikää, miksi Luukas ei kerro Mariasta mitään helluntain jälkeen?
• Miten arvioisit katolisen kirkon opetusta Marian saastattomasta sikiämisestä, synnittömyydestä, taivaaseen astumisesta
ja taivaan kuningattaren asemasta?
• Miksi Mariaa ei saa rukoilla eikä häneltä saa pyytää esirukouksia?
• Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
• Miten tämä luku tuo ilmi Jumalan armon Jeesuksessa?
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16. JEESUS JA NAISET
• Mikä Jeesuksen asenteessa naisia kohtaan oli uutta hänen omana aikanaan?
• Kuvitelkaa niiden naisten arkea, jotka vaelsivat Jeesuksen seurassa ympäri maata? Mitkä olivat ehkä tuollaisen
elämänmuodon hyvät ja huonot puolet?
• Miettikää, mitä Jeesus sanoisi prostituutiosta ja pornosta? Entä avioerosta ja uudelleen avioitumisesta?
• Mitä käytännön seurauksia siitä tulisi elämääsi, jos sinä tekisit saman valinnan kuin Betanian Maria? (Huom. Ei
Magdalan Maria, vaan Betanian Maria!)
• Miettikää, miksi Jeesuksen kohtaamisesta tuli ”langenneille naisille” parantava kokemus? a) Kivitettävälle aviovaimolle? b) Fariseuksen taloon tunkeutuneelle ilotytölle? c) Samarialaiselle naiselle Sykarin kaivolla?
• Mitä ajattelet siitä tavasta, miten Jeesus kohteli kanaanilaista pakana-äitiä?
• Minkä varoittavan esimerkin Isebel antaa meidän kirkollemme?
• Miten Jeesus mielestäsi kohtasi Magdalan Marian ja tämän tunteet?
• Miksi meidän aikamme elokuvissa ja kirjoissa halutaan usein (vastoin Raamatun todistusta) kuvata Marian ja Jeesuksen suhde eroottisena (vrt. Da Vinci koodi)?
• Miksi Jeesus ei valinnut Mariaa 12. apostoliksi, vaikka paikka oli auki Juudaksen kuoltua?
• Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
• Miten tämä luku tuo ilmi Jumalan armon Jeesuksessa?

17. NAISIA ALKUKIRKOSSA
(Nainen ja hänen miehensä, 2. painos. Lue nettiversio.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikä voisi auttaa meitä löytämään paikkamme ja palvelutehtävämme kristillisessä seurakunnassa ja yhteisössä?
Mistä tiedämme, että myös naiset puhuivat kielillä ja profetoivat helluntaina?
Miksi naisiakin vainottiin alkuseurakunnan aikana?
Miten luulet itse kestäväsi vainoa, jos joskus joudut vainottavaksi uskosi tähden?
Mitä Safiran tapaus opettaa meille Pyhän Hengen ja pahan hengen työstä seurakunnassa? Entä Isebelin tapaus?
Miettikää, miksi synnin rangaistuksen täytyi Safiran kohdalla olla niin ankara?
Kehen seuraavista naisista sinä voit helpoimmin samastua: Tabitaan, Mariaan (Markuksen äitiin), Lydia liikenaiseen,
Eunikeen, Foibe-diakoniin vai Rufuksen äitiin? Miksi?
Missä suhteessa kukin edellisistä naisista voi olla meille esimerkkinä?
Mitä tapahtuu ihmiselle, joka koettaa elää uskonelämäänsä ilman kristillistä seurakuntaa?
Keskustelkaa aiheesta: Mitä sellaisen ihmisen pitää tehdä, joka ei löydä elävää seurakuntaa kotinsa läheltä?
Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
Miten tämä luku tuo ilmi Jumalan armon Jeesuksessa?
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18. PAAVALI NAISTEN ASIALLA:
A. Priscilla ja muut Rooman seurakunnan naiset, Euodia ja Syntyke
(Nainen ja hänen miehensä, 2. painos, sivut 270–281. Lue nettiversio.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miettikää syitä siihen, miksi Paavalia pidetään meidän aikanamme naisten vihaajana.
Minkä kuvan saat Aquilasta ja Priscillasta avioparina ja kristittyinä työtovereina?
Mikä oli mielestäsi Priscillan paras anti apostoli Paavalille? Entä Paavalin anti Priscillalle?
Luuletteko, että Aquilas oli joskus mustasukkainen Paavalille? Miksi, miksi ei?
Mitkä ovat ne edellytykset, joiden vallitessa kristityn veljen ja sisaren ystävyys ei vahingoita toisen avioliittoa?
Mikä oli ehkä saanut Priscillan kiinnostumaan opillisista kysymyksistä (= dogmatiikasta)?
Mitä mieltä olette siitä väitteestä, että useammat miehet kuin naiset ovat kiinnostuneita dogmatiikasta?
Mikä tekee sinuun suurimman vaikutuksen, kun luet Paavalin terveisiä Rooman seurakunnan naisille?
Missä tilanteessa naisten on taisteltava evankeliumin puolesta, kuten Filipin seurakunnan naiset Euodia ja Syntyke
tekivät?
Minkä kuvan saat tämän ja edellisen luvun valossa naisten tehtävistä alkuseurakunnassa verrattuna meidän omaan
aikaamme?
Minkä kuvan saat tämän ja edellisen luvun valossa Paavalin suhtautumisesta naissukupuoleen?
Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
Miten tämä luku tuo ilmi Jumalan armon Jeesuksessa?

19. PAAVALI NAISTEN ASIALLA:
B. Paavalin opetus naisen paikasta seurakunnassa ja perheessä
2. painos, sivut 282–295
• Missä suhteessa Paavalin opetus naisen seksuaalisuudesta oli aikoinaan radikaalia? (Ja missä suhteessa se on sitä
vieläkin...?)
• Tunnetko jonkun naisen, jolla on naimattomuuden armolahja? Miten se ilmenee hänen elämässään?
• Mitkä ovat hengellisen äidin tehtävät?
• Mitä tarkoittaa alamaisuusperiaate 1) Jumalan kolmiyhteyden sisällä, 2) miehen ja naisen avioliitossa ja 3) seurakunnassa?
• Miten alamaisuusperiaate on historian kuluessa ymmärretty väärin?
• Mitä alamaisuusperiaatteesta nykyään ajatellaan?
• Millaista julistusta ”profetoiminen” piti sisällään perustamissa Paavalin seurakunnissa?
• Mitkä seurakunnan tehtävät Paavali kieltää naisilta ja millä perusteella?
• Mitkä tehtävät kuuluvat naiselle yleisen pappeuden perusteella?
• Onko virkakysymys mielestäsi myös raamattukysymys? Miksi, miksi ei?
• Perustele Raamatulla omaa näkemystäsi naisen tehtävistä seurakunnassa.
• Miettikää, miksi ortodokseja ei arvostella mediassa heidän kielteisestä suhtautumisestaan naisten pappeuteen? Miksi
luterilaisia kritisoidaan, jos heillä on kielteinen kanta?
• Jos olet jostakin asiasta kirjoittajan kanssa eri mieltä, niin kerro mistä ja miksi?
• Miten tämä luku tuo ilmi Jumalan armon Jeesuksessa?
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