Sataman ilta 15.10.2016 - Leevi Launonen:
“Identiteetti”
Johdanto
Tämän opetuksen aikana pohditaan näitä kysymyksiä:

-Millainen ihminen sinä olet ihmisenä?
-Millaisia ovat niiden yhteisöjen ihmiset, joihin kuulut? Millaisia ominaispiirteitä
on niissä yhteisöissä, joihin kuulut?
-Millainen koet olevasi Kristittynä ja Jumalan lapsena?

Yksilöllinen identiteetti
Jumala antoi Moosekselle suuren tehtävän johdattaa Israelin kansa pois Egyptistä.
Jumala oli näyttänyt suuria ihmetekojaan Moosekselle tätä ennen ja oli osoittanut, että
hän on ja tulee olemaan Mooseksen kanssa kaikessa tässä. Tästä huolimatta
Mooseksen vastaus oli vähättelevä.
2.Mooseksen kirja:
3:10 Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä."
3:11 Mutta Mooses sanoi Jumalalle: "Mikä minä olen menemään faraon tykö ja viemään israelilaisia pois
Egyptistä?"

-Mooses huudahti: " Mikä minä olen?" Hän koki riittämättömyyttä Jumalan
hänelle antaman tehtävän edessä. Onko tällainen riittämättömyyden kokemus
sinulle tuttua? Kerro kokemuksistasi.
-Identiteetti tulee latinan kielen sanasta idem, joka tarkoittaa samankaltaisuutta.
Kehityspsykologiassa tämä käsite on hyvin tärkeä. Yksilön käsitys omasta
itsestään ja paikasta elämässä on kehityspsykologian ydinasioita. Mitä itse
vastaat kysymykseen: "Millainen ihminen minä olen?"
Identiteetti muodostuu läheisessä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ihmiset
lähellämme ovat kuin peilejä meille. Nuoren ihmisen elämä on hyvin merkittävää
identiteetin muodostumisen aikaa.
-Millaisia peilejä sinulla oli nuoruudessasi/murrosiässä?
-Miten ne vaikuttivat sinuun? Kerro.

Tutkija ja teoreetikko Erik Eriksson on kehittänyt psykososiaalisen kehityksen teorian
siitä mikä on identiteetin kehittymisen kannalta keskeistä ihmisen elämässä. Leevi
Launonen ottaa esille kolme kohtaa tästä teoriasta (numeroitu tässä 1-3).
1. Tietoisuus oman itsen erillisyydestä. Olen oma yksilöni, erillinen äidistä.
-Oletko sinä saanut kokea tervettä erillisyyttä omista vanhemmistasi? Oletko
saanut syntyä omaksi arvokkaaksi persoonaksesi vai onko jotain jäänyt
puuttumaan? Miten nämä kokemukset näkyvät elämässäsi tänään?
Mooses käy Jumalan kanssa mielenkiintoisen keskustelun identiteetistä. 2. Moos. 4:10
Jumala yritti vakuuttaa Moosesta siitä, että hän olisi kykenevä johdattamaan Israelin
kansan pois Egyptistä, luvattuun maahan.
- Mitä luulet, miksi luvun alussa kuvatut ihmeteotkaan eivät vakuuttaneet
Moosesta?
Mooses vastasi Jumalalle: "Minulla on hidas puhe ja kankea kieli". Jumala ei alkanut
väitellä hänen kanssaan, vaan tarjosi hänelle avuksi Aaron -veljeä, joka oli hyvä
puhumaan.
2. Tietoisuus omasta paikasta siinä yhteisössä, johon ihminen kuuluu.
Mooseksen synnytti äiti, joka laittoi hänet kaisla-arkkuun jokeen. Rannalta hänet löysi
faaraon tytär ja kasvatti hänet faaraon hovissa. Biologinen äiti kuitenkin imetti häntä
aluksi. Kumpaanko äitiin ja kulttuuriin hän samaistui?
-Pohtikaa miten tämä saattoi vaikuttaa Mooseksen yhteisölliseen identiteettiin.
- Mihin porukkaan hän koki kuuluvansa?
- Mihin sukuun sinä koet kuuluvasi?
2 . Mooseksen kirja
2:21 Mooses katsoi parhaaksi jäädä asumaan papin luo, ja tämä antoi Moosekselle vaimoksi tyttärensä
Sipporan.
2:22 Sippora synnytti pojan, ja Mooses antoi pojalle nimeksi Gersom sanoen: "Minä olen nyt muukalainen
vieraalla maalla."

Mooses asettui asumaan ja perusti perheen midianilaisen papin luo. Mooses oli
alunperin juutalainen, mutta oli nyt aivan vieraassa paikassa.
- Koetko sinä olevasi kotonasi siellä missä nyt asut? Miksi tai miksi et?
3. Kun ihmisellä on selkeä identiteetti, hän kokee itsensä ehyeksi persoonaksi. Peilaa
omaa käsitystä itsestäsi Erik Erikssonin väitteisiin. Ihminen, jolla on selkeä identiteetti

hahmottaa selvästi menneisyytensä, nykyhetkensä sekä tulevaisuutensa suunnan. Hän
elää levollisesti kun oman elämän hyvinvoinnilla on selkeä, sisäinen pohja. Hän elää
tyytyväistä elämää omana itsenään suhteessa itseensä, ympäristöönsä ja arvoihinsa.
-Onko sinulla rauha oman menneisyytesi kanssa?
-Mitä ajattelet elämästäsi nykyhetkessä?
-Entä millaisena näet oman tulevaisuutesi?
-Mitä nämä vastauksesi kertovat sinun identiteetistäsi tällä hetkellä?
Eriksson kuvaa myös, että tällainen ihminen elää sopusoinnussa itsensä ja omien
arvojensa ja valintojensa kanssa. Hän on myös terveellä tavalla itsenäinen. Hän kestää
elämän kriisejä ja muutoksia paremmin kuin ihminen, jolla ei ole tällaista identiteettiä.
-Miten sinä olet kestänyt elämän eteen tuomia kriisejä ja vastoinkäymisiä?
-Kuvaile itseäsi niissä elämän hetkissä, joissa olet joutunut koville. Millaista
elämäsi silloin oli?
- Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan tällaisia ihmisiä arvostetaan myös
työyhteisöissä ja heistä selvästi pidetään. Mistä luulet tämän johtuvan?
Identiteettikriisit kuuluvat luonnollisena osana jokaisen ihmisen elämään.
- Onko sinulla ollut jokin tällainen kriisivaihe? Miten kuvailisit sitä?
- Miten mahdollisesti muutuit sen seurauksena?
- Mitä ajattelet siitä, että ihmisen identiteetti muuttuu koko elämän ajan ja
muokkaantuu niiden ihmisten kautta, joiden kanssa elämäämme elämme?
- Voiko ihmisen identiteetti olla samanaikaisesti tasapainossa sekä kriisissä vai
ovatko nämä vastakkaisia ilmiöitä?

Yhteisöllinen identiteetti
- Millaisia ovat ne yhteisöt, joihin sinä kuulut? Kerro toisille tai piirrä paperille
kuva itsestäsi ja niistä yhteisöistä, jotka sinua ympäröivät.
On monia tapoja rakentaa yhteisöllistä identiteettiä. Olemme joko miehiä tai naisia,
olemme eri ikäisiä, meillä on erilaisia ammatteja, olemme kotoisin jostain päin Suomea
ja edustamme esim. savolaista tai pohjalaista kulttuuria, olemme eri kansallisuuksista,
edustamme erilaisia poliittisia näkemyksiä, olemme erilaisista hengellisistä taustoista
jne.
- Mitkä asiat yhteisöllisyydessä ovat sinulle henkilökohtaisesti merkityksellisiä?

- Mistä yhteisöistä haluat pitää kiinni ja miksi?
- Mistä olet luopunut tai haluaisit luopua? Miksi?

Juutalainen identiteetti
7:6 Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa; Herra, sinun Jumalasi, on valinnut sinut
omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on.

Juutalaisilla on ollut vahva ja erityinen identiteetti vuosituhansien ajan. Jumala valitsi juutalaiset
erityiseksi kansaksi. Heille annettiin paljon käskyjä ja säädöksiä erilaisiin elämäntilanteisiin.
Mooseksen kirjoista voimme lukea näistä pikkutarkoista säädöksistä. Näiden avulla Jumala
määritteli, sääteli ja rajasi juutalaisen yhteisön identiteettiä.
5. Mooseksenkirja
6:20 "Poikasi kysyy sinulta aikanaan: 'Mitä tarkoittavat nämä määräykset, käskyt ja säädökset, jotka Herra,
meidän Jumalamme, on antanut teille?'
6:21 Sano silloin pojallesi: 'Me olimme faraon orjia Egyptissä, mutta Herra johti meidät väkevällä kädellään
pois Egyptistä
6:22 ja teki suuria ja tuhoisia ihmeitä ja tunnustekoja faraolle ja hänen hovilleen meidän silmiemme nähden.
6:23 Mutta meidät hän vei sieltä pois johdattaakseen meidät tänne ja antaakseen meille tämän maan, kuten hän
oli valallaan luvannut esi-isillemme.
6:24 Herra, meidän Jumalamme, käski meidän noudattaa näitä käskyjä ja pelätä häntä, että me aina
menestyisimme ja että hän edelleenkin antaisi meidän elää.
6:25 Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo
meidät vanhurskaiksi.'

- Mikä tarkoitus näillä säädöksillä ja laeilla oli juutalaisten elämässä?

Kristillinen identiteetti
Apostolien teot:
11:26 Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä
opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.

Alkuseurakunnan juutalaiset, olivat ihmisiä, jotka uskoivat Messiaaseen, ylösnousseeseen
Jeesukseen ja olivat hänen seuraajiaan. Heitä alettiin kutsua kristityiksi. Tästä alkoi muodostua
kristillinen identiteetti.
Apostolien teot:
4:23 Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat
heille sanoneet.

“Omiensa luo” tarkoitti kristittyjä veljiä ja siskoja. Kristittyjen yhteisö alkoi syntyä.

- Leevi luetteli erilaisia Suomessa vaikuttavia herätysliikkeitä, kirkkokuntia, joilla
on monilla vahva identiteetti ja oma vaikutuksensa kristilliseen kulttuuriimme.
Vaikuttaako omaan identiteettiisi jokin hengellinen yhteisö tai herätysliike? Kerro.

Identiteetti Kristuksessa - uusi luomus Kristuksessa
- Keskustelkaa identiteetistä Kristuksessa. Onko sinun identiteettisi Kristuksessa? Mitä
se tarkoittaa sinulle henkilökohtaisesti että identiteettisi on Kristuksessa? Miltä osin se ei
ehkä ole Kristuksessa? Seuraavia raamatunkohtia voitte käyttää keskustelun virikkeinä.
Rukoilkaa toistenne puolesta niitä asioita, jotka tässä kohtaa nousevat esiin.
2. Korinttolaiskirje
5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on
sijaan tullut.
Roomalaiskirje:
5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema
on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet Roomalaiskirje:
7:18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta
voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
Roomalaiskirje:
6:6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis
kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
Galatalaiskirje:
2:19 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa
ristiinnaulittu,
Kolossalaiskirje:
3:3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa
Efesolaiskirje:
4:24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

Yhteys Kristuksessa
Kolossalaiskirje:

3:11 Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei
barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.

- Leevi kertoi puheessaan, että kristityt ovat kaikki Jumalan suurta perhettä.
Oletko kokenut yhteenkuuluvuutta kristittyjen kanssa joita et ennestään tunne?
Kerro millaisissa tilanteissa.

