Messikysymykset Sataman illasta 22.10.2016

Outo Lintu 4: Itsetuntemus, Anne Suonpää
Jumalan Sanan perustusta itsetuntemukselle
Lue Jer 1:4-5, Jes. 44:2, Ps. 139:14 ja Ef. 2:10
Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin
kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut
pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi" (Jer. 1:5)
Näin sanoo Herra, sinun Luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin
kohdusta, joka sinua auttaa: Älä pelkää, minun palvelijani Jaakob, sinä Jesurun,
jonka minä olen valinnut. (Jes. 44:2)
Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun
tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. (Ps. 139:14)
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä
varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. (Ef.
2:10)




Mitä nämä jakeet kertovat Jumalasta? Entä meistä ihmisistä?
Mitä Jumala on valmistanut meille Efesolaiskirjeen kohdan mukaan? Oletko
pohtinut mitä tämä voisi merkitä omalla kohdallasi?
Mitä sinulle ja itsetuntemuksellesi merkitsee se, että Jumala on valmistanut
sinut ja tuntenut sinut jo ennen kuin hän on valmistanut sinut äitisi kohdussa?

Itsetuntemus
Anne määritteli itsetuntemuksen seuraavasti: Itsetuntemus on oman ajattelun,
käyttäytymisen ja toiminnan syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä. Se on myös
omien vahvuuksien ja heikkouksien (kehittämisalueiden) tuntemista.



Miten hyvin sinä omasta mielestäsi tunnet omia vahvuuksiasi? Kerro
esimerkkejä/perustele näkemyksesi?
Entä miten hyvin tunnistat omia heikkouksiasi/kehittämisalueitasi ja miten
helppoa sinun on myöntää itsellesi tai muille että sinulla on niitä?

Anne esitti, että itsetuntemusta tarvitaan mm.
 omassa kasvuprosessissa
 läheisten ihmissuhteiden rakentamisessa ja vaalimisessa
 rakentavassa vuorovaikutuksessa tärkeissä yhteisöissä, kuten työpaikka ja
seurakunta
 työuran suunnittelussa ja muutoksissa
 kutsumuksessa etenemisessä




Millä edellä mainituista elämän alueista sinulla on mielestäsi hyvä
itsetuntemus? Entä millä alueella haluaisit parantaa itsetuntemustasi?
Miten itsetuntemuksesi on vaikuttanut hengelliseen kasvuprosessiisi ja
kutsumuksesi löytymiseen?

Itsetuntemuksen lisäämisen apuvälineitä, temperamenttityypit
Anne opetti, että erilaisia itsetuntemuksen lisäämisen apuvälineitä (esim.
persoonallisuustyyppiteoriat) käyttämällä voimme mm.
 tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita itsessämme
 tunnistaa oma ja toisen tapa olla vuorovaikutuksessa
 rakentaa keskinäistä yhteyttä ja ymmärrystä
 sanoittaa erilaisuutta



Miten itsetuntemuksesi on kehittynyt elämäsi aikana ja mitkä asiat ovat
tukeneet sen kehittymistä?
Millaisia apuvälineitä sinulla on ollut käytössäsi itsetuntemuksesi
parantamiseen?

Anne määritteli temperamentin yksilön luonteenomaiseksi käyttäytymistyyliksi, joka
näkyy ulospäin ja joka kuvaa yksilön tapaa reagoida eri tilanteisiin. Se on osa ihmisen
persoonaa mutta ei kuvaa koko persoonaa. Temperamentti kehittyy osittain perimän ja
osittain elämänkokemusten myötä.
Anne esitteli perinteisen temperamenttijaottelun (sangviinikko, koleerikko,
melankolikko, flegmaatikko) pohjalta kehitetyn 4-luokkaisen temperamenttijaottelun,
jossa temperamentteja kuvataan väreillä:
(Tyypit on esitetty tarkemmin mm. Tony Dunderfeltin kirjassa Tunnista temperamentit)

Sininen:

Punainen:

Keltainen:

Vihreä:





Mistä näistä temperamenttityypeistä (yhdestä tai useammasta) tunnistat
itseesi sopivia piirteitä?
Millaisia muutoksia olet huomannut temperamentissasi elämäsi aikana?
Oletko joskus tehnyt jonkinlaisen temperamentti/persoonallisuustestin? Millä
tavalla se auttoi sinua ymmärtämään itseäsi?

Anne esitti listan tyypillisistä luontaisista lahjakkuuksista:



Millä em. alueista olet huomannut (tai muut ovat huomanneet), että Jumala
on antanut sinulle luontaista lahjakkuutta?

