Amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza!
Jézus tanítása férfi és nő kapcsolatáról

Az élet legfontosabb fordulói között tartják
számon
Születés
Nagykorúság elérése
Házasság
Halál
Ezeket az eseményeket legtöbbször rituális cselekmények kísérik
A válás pedig a legnagyobb krízisek közé tartozik!!!

Bibliai alapok
Teremtéstörténet
Nem jó az embernek egyedül.
Alkotok hozzáillő segítőtársat.
Lesznek ketten egy testté.

Bibliai alapok
Ruth könyve

(Dávid király napjának a születése)

Ismerkedés és házasság
Szavak nélküli üzenetek
Nyilvánosság bevonása

Énekek éneke
Férfi és nő kapcsolatának lelki oldalról mutatja be.
Bizonyos szentírási értelmezés szerint Istennek és Izrael
népének kapcsolatát szimbolizálja.

Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra!
Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a
szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az
Úrnak lángja.
EKEK ÉNEKE / 8. fejezet / 6. vers
A szerelem isteni eredetét sejteti

Jézus tanítása

3 Ekkor farizeusok mentek hozzá, hogy kísértsék őt, és megkérdezték tőle: Szabad-e az embernek bármilyen okból
elbocsátania a feleségét?
4 Ő pedig így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?1Móz 1,27
5 És ezt mondta Isten: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.”
1Móz 2,24 ; Ef 5,31
6 Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válassza! 1Kor 7,10-11
7 Erre azt mondták neki: Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válólevelet? 5Móz 24,1
8 Jézus így válaszolt nekik: Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez
kezdettől fogva nem így volt.
9 Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – a paráznaság esetét kivéve –, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.
10 Erre így szóltak hozzá tanítványai: Ha ilyen a férj helyzete a feleséggel, akkor nem érdemes megházasodni.

Jézus tanítása
Jézus és a házasságtörő asszony
1 Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére.
2 De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket.
3 Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították,
4 és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték.
hozzáadás a könyvjelzőkhöz
5 Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? 3Móz 20,10 ;
5Móz 22,22-24
6 Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre.
7 Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.
5Móz 17,7 ; Róm 2,1
8 És lehajolva tovább írt a földre.
9 Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen.
10 Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid?
Senki sem ítélt el téged?

Jézus tanítása
• Kérdés a feltámadásról
• 23 Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt:
ApCsel 23,6-8
• 24 Mester! Mózes ezt mondta: „Ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fiúgyermeke, akkor testvére vegye feleségül az
asszonyt, és támasszon utódot testvérének.” 5Móz 25,5
• 25 Volt nálunk hét testvér: az első, miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, a feleségét testvérére hagyta.
• 26 Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a hét.
• 27 Végül meghalt az asszony is.
• 28 A feltámadáskor tehát a hét közül melyiké lesz az asszony, hiszen mindegyiké volt?
• 29 Jézus így válaszolt nekik: Tévelyegtek, mivel nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát.
• 30 Mert a feltámadáskor nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben.
• 31 A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek:
• 32 „Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene”? Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. 2Móz 3,6
• 33 Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán.

Vitaindító
Istennel?
Igen vagy Nem
Hogy értsük, hogy Isten egybeszerkesztette?
A szerelmet vagy a házasságot?
Ember el ne válassza! Kire vonatkozik ez?
A hármas fonálban Isten a harmadik szál, ami sosem szakad el.
A házasságban (szerelemben) az ember megélheti a paradicsomi állapotot és
a kiűzetést. Ha Isten kimarad, nincs szeretet, megromolhat a házasság. Aki
Istenhez visszatalál, a párjához is visszatalál, előbb Istenhez kell…

