
Rakkaus



KYSYMYKSIÄ

 Milloin puhutaan rakkaudesta, mutta tarkoitetaan jotain muuta?
 Mitä kaikkea rakkauteen kuuluu?
 Mitä muuta eroottinen rakkaus on kuin fyysistä vetovoimaa?
 Voiko seurustelukumppani olla samalla myös ystävä?
 Miten kiintymys liittyy seurustelusuhteeseen?
 Mikä on hyvää uhrautumista seurustelussa?
 Miten rakkaus suojaa seurustelua?



RAKKAUS EI OLE...

 Vain tunne
 Sama asia kuin ihastuminen ja rakastuminen
 Sama asia kuin takertuminen ja toiseen ripustautuminen



RAKKAUS ON LAAJA KÄSITE

 Suomen kielessä on vain yksi rakkautta kuvaava sana
  – Sitä käytetään paljon mediassa 
  – Se saattaa kaventaa ja haalistaa rakkauden merkitystä 
 Mutta mitä rakkaus oikeasti on?

  – Sillä on ainakin neljät kasvot, jotka kaikki näkyvät  
   seurustelussa

 



EROOTTINEN RAKKAUS

 Kokonaisvaltaista toisen persoonaa ihastelevaa rakkautta
 Romantiikkaa 
 Fyysisyyttä ja seksuaalista vetovoimaa
 Tarvetta saada ja antaa rakkautta



YSTÄVYYSRAKKAUS

 Yhteisiä mielenkiinnon kohteita
 Yhdessä tekemistä, harrastamista, seikkailuja ja toisen kanssa  

 olemista
 Kannustamista kummankin henkilökohtaisissa haasteissa  

 ja unelmissa
 Puhumista myös syvällisellä tasolla
 Toisen puolustamista



KIINTYMYSRAKKAUS

 Sisäsyntyistä ja vaistonvaraista kykyä kiintyä
 Yhteenkuuluvuudentunnetta ja me-henkeä seurustelussa
 Tuttuuden synnyttämiä läikähdyksiä: tunnistan toisen kävelytyylin,  

 puhetavan tai eleet
 Luonnollisimmillaan vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa



PALVELEVA RAKKAUS

 Toisen huomiointia ja hyvän tekemistä ilman hyötyajattelua
 Hyviä tekoja, joissa siirrän omat tarpeet sivuun toisen takia 
 Uhrautumista, mutta ei uhriutumista, eikä itsensä antamista  

 hyväksikäytölle
 Ihmiselle tuottaa iloa rakkauden antaminen – ei vain sen saaminen



JUMALAN RAKKAUS

 Kaiken rakkauden lähteenä on Jumalan olemus, joka on rakkaus
 Jumalan ihmistä kohtaan osoittama rakkaus on ehdotonta.

Suurin on rakkaus
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain 
kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki 
salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta 
minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja 
vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. 

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy 
sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä 
vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.
(1 Kor 13)



RAKKAUS ON SUOJA

 Rakkaus on seurustelun tärkein ainesosa
 Seurustelun palikkatalossa rakkaus on katto
 Samoin kuin katto suojaa taloa, rakkaus suojaa seurustelusuhdetta
 Katon puun väri on jokaisen Seurustelun palikan maalipinnan alla
 Samalla tavoin rakkaus on ainesosana kaikilla seurustelun  

 osa-alueilla


