
 
Šventojo Rašto ištraukos  8 klasė . Šeima 

1. Mokiniai klausė Jėzų apie skyrybas. Jis atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas 
nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“. 
(Mk 10, 2-12) 

2. . Kai žmonės sukilo prieš Dievą, nuo tada jie nuolat išgyvena susiskaldymą ir nebesugeba 
suprasti rimto pokalbio apie vienybę. Jei krikščionis tiki, jog Kristus mirė tam, kad „suburtų į 
vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus“ (Jn 11, 52), tada jis turi iš to daryti išvadas kiekvienoje 
gyvenimo srityje, taip pat ir santuokoje. 

 
 
3. 1 Jėzus, iškeliavęs iš ten, atvyksta į Judėją ir Užjordanę. Ir vėl žmonių būriai skuba pas jį, o jis 
vėl moko, kaip buvo pratęs. 2 Tada atėjo fariziejų, kurie, spęsdami jam pinkles, klausė jį, ar galima 
atleisti žmoną. 3 Jis atsakė jiems: „O ką jums yra įsakęs Mozė?“ 4 Jie tarė: „Mozė leido parašyti 
skyrybų raštą ir atleisti“. 5 Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį 
nuostatą. 6 O nuo sukūrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. 7 Štai kodėl vyras 
paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, 8 ir du taps vienu kūnu. Taigi jie – jau nebe du, o 
vienas kūnas. 9 Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!“ 10  (Mk 10, 1-9) 

Dažnai pas mus santuoka yra turėjimas, pirkimo-pardavimo abipusis ryšys. Santuoka, vietoj 
tarnystės ir gėrio ieškojimo kitam, tampa egoistišku tarnavimu sau ir savęs ieškojimu. Būnama 
kartu tol, kol tęsiasi stipresniojo interesai. Kai baigiasi susidomėjimas, kito naudojimas, baigiasi 
viskas. Visa tai nutinka todėl, kad vyras ir moteris serga širdies kietumu, nebesugeba 
nesavanaudiškai mylėti. 

 

 
4. 1 Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. 2 Į vestuves taip pat 
buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. 3 Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi 
vyno“. 4 Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ 5 Jo motina tarė 
tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. 6 Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, 
kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. 7 Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė 
sklidinus. 8 Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui“. Tie nunešė. 9 Paragavęs 
paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo) , 
prievaizdas pasišaukė jaunikį 10 ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai 
svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“.(Jn 2, 1-10). 

Jėzus savo pirmąjį stebuklą padarė Galilėjos Kanoje, kad išgelbėtų jaunavedžių džiaugsmą: pakeitė 
vandenį į vyną. Visi vestuvių dalyviai buvo vieningos nuomonės, jog vėliau atneštas vynas yra daug 
geresnis už prieš tai buvusį (žr. Jn 2, 1-10). Jėzus ir šiandien yra pasirengęs, jei jis pakviečiamas į 
šeimą, padaryti šį stebuklą, kad vėlyvasis vynas – ilgų metų subrandinta meilė ir vienybė – būtų 
geresnis už ankstyvąjį vyną. 

 
  


