
Rakkaus



SISÄLTÖ

 Rakkaus ei ole
 Rakkaus on suhde
 Rakkauden monet kasvot
 Storge - parisuhteessa

Philia – kasvua sydänystäviksi
Eros – puolisoita yhdistävä voima
Agape – palveleva rakkaus



”Sinä päivänä kätt elit ensi kerran.
Kerroit nimesi, ei mitään erikoista

Vain yksi maanjäristys.”

Anna-Mari Kaskinen 



Kuva Pasi Kotilainen Kuva Mirka Kinnula



RAKKAUS EI OLE 

 Vain tunne
 Sama asia kuin rakastuminen
 Sama asia kuin riippuvuus



RAKKAUS ON SUHDE 

 Rakkaus toteutuu suhteessa toiseen
 Rakkaus tarvitsee alleen muita palikoita
 Rakkaus on ainesosana kaikissa palikoissa
 Rakkaus on suurin palikka

Kuva Mika  Tuomisto



POHDINTAKYSYMYS

 Mitä ajatuksia sinussa herää siitä, että Rakkaus on parisuhteen 
 palikkatalon katto?



RAKKAUDEN MONET KASVOT

Kreikkalainen filosofia
 Storge ~ vanhempien rakkaus, kiintymys
 Epithymia ~ seksuaalinen halu, vietti
 Philia ~ ystävän rakkaus, veljesrakkaus
 Eros ~ yhdistävä, luova voima, ristiriitaan ja intohimoon johtava 
 seksuaalinen rakkaus
 Agape ~ kristinuskon luova ja lunastava rakkaus



Sokrates  
 Rakkaus on siirtymistä 
 materiaalisesta hengelliseen
 Eros on tavoittamattoman 
 haluamista, täyttymyksen 
 etsimistä

Juutalaisuus
• Agape tarkoittaa kahta näkö-  
 kulmaa:
  – kahdenkeskistä, suhdetta 
   ylläpitävää rakkautta
  – liittorakkautta
• Avioliitto on myös Jumalan ja  
 valitun kansan välisen suhteen  
 vertauskuva

RAKKAUDEN MONET KASVOT



POHDINTAKYSYMYS

 Mikä näkökulma rakkauteen jäi sinulle eniten mieleen?



STORGE PARISUHTEESSA

 Sisäsyntyistä ja vaistonvaraista kykyä kiintyä
 Yhteenkuuluvuuden tunnetta
• Me-henkeä puolisoina ja perheenä



PHILIA – KASVUA SYDÄNYSTÄVIKSI

• Yhdessä tekemistä, harrastamista ja seikkailuja
• Puhumista myös syvällisellä tasolla
• Vastavuoroista kannustamista kummankin 
 henkilökohtaisissa haasteissa ja unelmissa



POHDINTAKYSYMYKSIÄ

 Millaisia asioita arvostat puolisossasi?
 Mitä mukavaa olet tehnyt viimeaikoina puolisosi kanssa?



EROS – PUOLISOITA YHDISTÄVÄ VOIMA

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



AGAPE – PALVELEVA RAKKAUS

 Toisen palvelemista ilman hyöty-
 ajattelua
 Uhrautuvia tekoja, joissa siirtää omat  
 tarpeet sivuun antaakseen toiselle
• Liittorakkautta

at  
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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.”



Kiitos Jumala, ett ä meillä 
on mahdollisuus elää sinun 

rakkautesi suojassa. 

Anna rakkautemme 
vahvistua.


