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-"Este ingaduit  unui barbat sa-si lase nevasta pentru orice pricina?"
Isus a zis:
-"Omul va lasa pe tatal sau si pe mama sa si se va lipi de nevasta sa, si cei doi vor fi un
singur trup. Asa ca nu mai sunt doi, ci un singur trup. Ce a impreunat Dumnezeu, omul sa
nu desparta."
 
Moise a ingaduit cartea de despartire din pricina impietririi inimilor voastre.
 
Oricine isi va lasa nevasta, afara de pricina de curvie, si ia pe alta de nevasta
preacurveste si cine ia de nevasta pe cea lasata de barbat preacurveste."

                                  SUNT FAMENI
 
 

In tinutul Iudeii, dincolo de Iordan

Despartirea barbatului de nevasta

Care singuri s-au facut 
pentru Imparatia cerurilor

Care au fost facuti fameni de oameni

Care s-au 
nascut asa



-"Invatatorule, ce bine sa fac, ca sa am viata
vesnica?"
-"Pazeste poruncile."
-"Care?"
-"Sa nu ucizi; sa nu preacurvesti; sa nu furi; sa
nu faci o marturisire mincinoasa; sa cinstesti
pe tatal tau si pe mama ta si sa iubesti pe
aproapele tau ca pe tine insuti."
-"Toate aceste porunci le-am pazit cu grija din
tineretea mea. Ce-mi mai lipseste?"
-"Daca vrei sa fi desavarsit, du-te de vinde ce
ai, da la saraci si vei avea o comoara in cer!
Apoi vino si urmeaza-Ma."
 
Tanarul a plecat intristat, pentru ca avea
multe avutii.

Tanarul bogat

"Adevarat va spun ca greu va
intra un bogat in Imparatia
cerurilor. Este mai usor sa

treaca o camila prin urechea
acului decat sa intre un bogat
in Imparatia lui Dumnezeu."

 
 



Cei ce au urmat pe Isus vor sedea pe douasprezece scaune de domnie si vor judeca pe cele
douasprezece semintii ale lui Israel. 
 
Oricine a lasat case sau frati, sau surori, sau tata, sau mama, sau nevasta, sau feciori, sau
holde pentru Numele Lui va primi insutit si va mosteni viata vesnica. 
 
Dar multi din cei dintai vor fi cei din urma si multi din cei din urma vor fi cei dintai.

Mostenirea vietii vesnice


