
Seksuaalne lähedus paarisuhtes

1. Milleks meile seksuaalsus, kui oleme 
loodud, lunastatud ja läkitatud eluks Looja 
näo järgi?

2. Seksuaalse läheduse vorm ja sisu – kas 
ja kuidas on võimalik selles iseennast, 
teist ja meiet tähenduslikumalt mõista, 
tunda, väljendada, hinnata?

3. Mis või kes teeb paarisuhtest püsisuhte 
ja enamgi veel – lõputu armastussuhte?

4. Hormooniline või harmooniline suhe?



Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi,
Jumala näo järgi lõi ta tema,

ta lõi tema meheks ja naiseks.
Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile:

„Olge viljakad ja valitsege!” (1Ms 1:27-28)

Jeesus ütles: „Kas te ei ole lugenud, et loomise algul
tegi Looja inimese meheks ja naiseks?”

 ja ütles: „Seepärast jätab mees oma isa ja ema
ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. 

Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha.
Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!” (Mt 19:4-6)

1. Milleks meile seksuaalsus, kui oleme
loodud, lunastatud ja läkitatud

eluks Looja näo järgi?



Seksuaalsus on õnnistatud inimelu potentsiaal,
mis väljendub intiim- ja reproduktiivsuhetes

Lähedased inimsuhted ja põlvkondade järjekestvus
kujundavad inimliku eluloo

füüsilise, hingelise, sotsiaalse ja igavikulise
õnnistuse perspektiivi

1. Milleks meile seksuaalsus, kui oleme
loodud, lunastatud ja läkitatud

eluks Looja näo järgi?



Ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga,
kes jäi lapseootele ja tõi Kaini ilmale ning ütles:

„Ma olen Issanda abiga mehe ilmale toonud.” (1Ms 4:1)

Ma tulen oma rohuaeda,
mu õeke, mu pruut!

Ma nopin oma mürri ja palsamit,
ma söön oma kärgi ja mett,
ma joon oma veini ja piima.

Sööge, sõbrad, jooge,
ja joobuge armastusest! (Ül 5:1)

1. Milleks meile seksuaalsus, kui oleme
loodud, lunastatud ja läkitatud

eluks Looja näo järgi?



2. Seksuaalse läheduse vorm ja sisu –
kas ja kuidas on võimalik selles iseennast, teist ja meiet 
tähenduslikumalt mõista, tunda, väljendada, hinnata?

Seksuaalne lähenemine:

- unelemine

- silmside

- kätlemine (käesuudlus)

- embamine

- kallistamine

- musiandmine

- käsikäes käimine

- kestev suudlus

- hellitavad puudutused

- erootilised puudutused

- orgastilised puudutused 
(masturbeeriv, oraalne vmt 
seksuaalne suhe)

- genitaalne seksuaalakt



Kolm asja on mulle väga imelised,
jah, neli on, mida ma ei mõista: 

kotka tee taeva all,
mao tee kalju peal,

laeva tee keset merd
ja mehe tee neitsi juurde. 

Niisugune on abielurikkuja naise tee:
ta sööb ja pühib suu puhtaks ning ütleb:

„Ma pole kurja teinud!” (Õp 30:18-20)

Loomislugu toonitab mehe ja naise üksolemist, mitte üksiolemist:
”Inimesel ei ole hea üksi olla;

ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.” (1Ms 2:18)

2. Seksuaalse läheduse vorm ja sisu –
kas ja kuidas on võimalik selles iseennast, teist ja meiet 
tähenduslikumalt mõista, tunda, väljendada, hinnata?



Jeesus rõhutab mehe ja naise loomispärast ühekssaamist, olemist ja jäämist:
”Teie kõva südame pärast kirjutas ta teile selle (lahutus)käsu, 

aga loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks.
Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole

ja need kaks saavad üheks, nõnda et nad enam ei ole kaks, vaid üks liha.
Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!” (Mk 10:5-9)

Apostel Paulus õpetab seksuaalse läheduse hoidmise vajadust abielusuhtes:
”Aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees.

Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõndasamuti ka naine mehe vastu.
Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid tema mehel,

ja samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid tema naisel.
Ärge keelake end teineteisele muidu, kui ehk ainult kokkuleppel ajutiseks,

et pühenduda palvetamisele, ja tulge jälle ühte,
et saatan ei saaks teid kiusata teie taltsutamatuse kaudu.” (1Kr 7:2-5)

2. Seksuaalse läheduse vorm ja sisu –
kas ja kuidas on võimalik selles iseennast, teist ja meiet 
tähenduslikumalt mõista, tunda, väljendada, hinnata?



3. Mis või kes teeb paarisuhtest püsisuhte
ja enamgi veel – lõputu armastussuhte?

MEES käi(vi)tub seksuaalselt 
nagu ühe nupulevajutusega 
MIKROLAINEAHI...

NAINE läheb ja jääb kuumaks 
nagu PÄRIS AHI, kui mees 
oskab õigesti hakatist, kuivi 
puid, elavat tuld ja parajat 
tõmmet säädida...





3. Mis või kes teeb paarisuhtest püsisuhte
ja enamgi veel – lõputu armastussuhte?



3. Mis või kes teeb paarisuhtest püsisuhte
ja enamgi veel – lõputu armastussuhte?



3. Mis või kes teeb paarisuhtest püsisuhte
ja enamgi veel – lõputu armastussuhte?

Mehe ootused 
naise suhtes:

1. Seks

2. Kaaslane meelistegevustes

3. Atraktiive kaasa

4. Kodune hool ja tugi

5. Austus ja lugupidamine

Naise ootused 
mehe suhtes:

1. Kiindumus

2. Vestluspartner

3. Siirus ja avatus

4. Majaduslik tugi

5. Perele pühendumine



3. Mis või kes teeb paarisuhtest püsisuhte
ja enamgi veel – lõputu armastussuhte?

Milline on armastus?
eros – kirglikkus

storge – õrnus

philos – valitud sõprus

agape - eneseandmine

Selline on lähedus?
erootiline kiresuhe

storgeline lembesuhe

filoslik püsisuhe

agapeline andumussuhe



3. Mis või kes teeb paarisuhtest3. Mis või kes teeb paarisuhtest
püsisuhte ja enamgi veel –püsisuhte ja enamgi veel –

lõputu armastussuhte?lõputu armastussuhte?

Mehelik armastusalgeMehelik armastusalge

eros – eros – kirglikkuskirglikkus

Mehelik arengukohtMehelik arengukoht

storge – storge – õrnusõrnus

philos – philos – valitud sõprusvalitud sõprus

agape – agape – eneseandmineeneseandmine

Naiselik armastusalgeNaiselik armastusalge

philos – philos – valitud sõprusvalitud sõprus

storge – storge – õrnusõrnus

Naiselik arengukohtNaiselik arengukoht

eros – eros – kirglikkuskirglikkus

agape – agape – eneseandmineeneseandmine



3. Mis või kes teeb paarisuhtest püsisuhte
ja enamgi veel – lõputu armastussuhte?

Seksuaalne lähedus

on paarisuhte osa,

ent püsisuhe eeldab enamat:

1. tõotusleping - armastada ja 
olla armastatud

2. lähedus - tunda ja olla tuntud

3. arm - andestada ja olla 
andekssaanud

4. voli - teenida ja olla teenitud



4. Hormooniline või harmooniline suhe?4. Hormooniline või harmooniline suhe?



4. Hormooniline või harmooniline suhe?4. Hormooniline või harmooniline suhe?

Armastage!Armastage!  
(Jeesus, Mt 22:37-40)(Jeesus, Mt 22:37-40)

Taotlege agapet!Taotlege agapet!  
(Paulus, 1Kr 14:1)(Paulus, 1Kr 14:1)

Naised, alistugeNaised, alistuge  
(hypotassesthe) (hypotassesthe) 
meestele, nagu on meestele, nagu on 
sünnis Issandas!sünnis Issandas!

Mehed, armastageMehed, armastage  
(agapate) naisi ja (agapate) naisi ja 
ärge olge karmid ärge olge karmid 
nende vastu!  nende vastu!  
(Paulus, Kl 3:18-19)(Paulus, Kl 3:18-19)

”Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm,
aga suurim neist on armastus. Taotlege armastust!” (1Kr 13:13-14:1)

”Naised, alistuge meestele, nagu on sünnis Issandas!
Mehed, armastage naisi ja ärge olge karmid nende vastu!” (Kl 3:18-19)


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

