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ARMASTUSE 4 KOOSTISOSA
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1. IHALDAV ARMASTUS
Ihalev armastus on ennekõike selliste psühholoogiliste , emotsionaalsete ja füüsiliste aistingute kogum, mida
adume armumise puhul. (J. John lk 42)
Küsimus: Kui oled armunud, siis on oluline eristada kas oled ise valmis suhteks, ning kas teise
poole omadused on sinu jaoks ok.
1. Kontrolli, et sinu motiivid suhtesse astudes ei ole järgnevad: vajadus suhteks, füüsiline motiiv,
enesehinnangu boosti motiiv, teiste surve, põgenemine probleemidest ja vastutusest, kaastunne,
raseduse pärast.
2. Tee kontrollnimekiri omadustest mis on sinu tulevase kaasa puhul välistatud, ning nimekiri
milliseid omadusi sa tahaksid näha.

2. KAASLUS
See on üksteise isiksuste tundmaõppimine. Õpi kasutama teise inimese armastuse keelt.
Armastuse keeled: “Kuulamine, koosveedetud aeg, tunnustussõnad, teenivad teod, kingitused, puudutused”
“Kui keegi ütleb: „Mina armastan Jumalat”, ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma
venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud.” (1Jh 4:20)
Küsimus: Millist armastuse keelt sina ise ootad teistelt ja millist keelt teised sinult ootaksid?

3. HOOLIV ARMASTUS
1Kr 13:4-7 “4 Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, 5
ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, 6 tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga
ta rõõmustab tõe üle. 7 Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike”
“hooliv armastus pole midagi lihtsat, sellel on oma hind. kellestki hoolimine tähendab sageli enda millestki
ilma jätmist.” (J. John lk 54)
Küsimus: Millise armastuse omadusega sellest kirjakohast maadled hetkel kõige rohkem?

4. PÜHENDUNUD ARMASTUS
pühendunud armastus on otsus ja lubadus kokku jääda. pühendunud armastus ütleb, et olgu tulevik milline
tahes, ma hoolitsen sinu eest ja jään sinu kõrvale kui parim sõber. tegelikult on selle lubaduse mõte
armastada isegi siis kui see näiliselt pole enam võimalik. pühendunud armastus pole seotud tunnetega, aga
on seotud lubadustega. (J. John lk 56)
Jh 13:34-35 “Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud,
armastage teiegi üksteist! 35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”
Mt 18:21 „Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas
aitab seitsmest korrast?” 22 Jeesus ütles talle: „Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid kas või seitsekümmend
seitse korda.
Lk 23:34 Aga Jeesus ütles: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”
Küsimus: Milline neis kirjakohtadest kõnetab sind enam pühendunud armastuse kohta

Kasutatud kirjandus:
John Burke - “Milline on taevas”
J. John - “Kõiges su kõrval”
Gary Chapman - “Armastuse 5 keelt meestele”

PALVETEEMAD järgmisel lehel….



PALVETEEMAD
Võtame kodugrupis aega, et palvetada MAI KUU palveteemade eest:

1. AVASTA KURSUS
- Palvetame, et kõik kursusel osalejad saaksid tugeva sõna tundmise vundamenti, ning jääksid usu
juurde püsima.
- Palvetame, et kursusel osalejad leiaksid omale rohkem kristlasest sõpru, ja et nad hakkaks
isiklikult piiblit lugema, palvetama ja kuulutama

2. ABIELUKURSUS
- Palvetame et see kursus ehitaks nende paarisuhtele tugeva vundamendi, ning et nende abielu ja
pereelu õitseks hästi.
- Palvetame, et paarid kes tulevad ühiskonnast, jõuaksid ka kirikusse ning nad kogu perega
saaksid päästetud.

3. GRILLPIDU 05 JUUNI
- Palvetame, et paljud Tallinlased osaleksid Toompea ja LVK koguduse ühisel grillpeol.
- Palvetame, et sõna puudutaks neid, et neil tekiks suhteid usklikega, ning huvi kirikus käia ka
edaspidi.
- Palvetame, et grillpeol toimuks ka palju koguduse omavahelist ühtsuse ja suhete ehitamist.


