


Meenuta mõnda hetke, kui oled tundnud tingimusteta armastust. Mis selles olukorras toimus?

Jaga oma mõtteid kaaslastega.

Meenuta



• Armastus kui puu juur ja tüvi

• Kõik teised klotsid olid ka 

varem puidu värvi

• Armastus kui põhivajadus



Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu 
oma hingega ja kogu oma mõistusega!
See ongi suurim ja esimene käsk.
Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! 
(Mt 22:37–39)

Millised armastuse tasandid on siin kirjeldatud?





Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on 
andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene 
elu. (Jh 3:16)

Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles 
maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. (Jh 12:25)

Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke 
üksteisest ette! (Rm 12,10)

Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist 
on armastus. (1Kr 13,13)



• Sõnad

• Teod

• Hellus

• Ühine aeg

• Üllatused

• …
Mis on sinu armastuse keel?



• Ideaalne ristivanem?

• Tingimusteta armastus – mis see on? 

• Kas ja kuidas erineb kristlik armastus 

ristilapse vastu armastusest oma lapse vastu?



1. Kes on ristivanem minu elus? 
2. Millist rolli ta täidab? 
3. Kas see asendab mõnda 

puuduolevat rolli või lisab hoopis 
uue?

4. Kuidas märkan, et minu ristivanem 
mind armastab? 



Leia armastus igast eelnevast 
kivist. 

Koostage skeem/kollaaž, 
kuidas armastust võib leida 
kõigist kividest ja kuidas 
armastus on ehituskivide 
katus.

 Rühmatöö:



Tagasi armastuse kaksikkäsu juurde:

Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma 
hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk.
Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! 

(Mt 22:37–39)



Püha Jumal, Sina oled armastuse allikas.
Me palume, õpeta meid meie ristilapsi
armastama Sinu isaliku ja emaliku
armastusega. Õpeta meid ka iseendid
armastama, sest vaid nii saame päriselt
armastada teist enda kõrval. Aamen


