
9.osztály  VIII. hét május 4-8. 

 

 

Áldás, Békesség! 

 

Elérkeztünk a tanítói könyvek utolsó     tagjához,az Énekek Énekéhez. 

Először is egy kis  nyelvtan,amíg a magyarban  a a fokozást a -bb.vel jelöljük,jobb, 

a felsőfokot a leg és a -bb-vel legjobb,,addig a zsidó nyelvben a a felsőfokot az adott szó 

ismétlésével teszik.Énekek Éneke = a legszebb ének. 

 

Salamon írta,az ő szerelmének megnyilvánulásai Sulamit iránt.Isten előtt nincs tabu téma. 

Allegorikus értelmezés:  (megint egy kis nyelvtan,) 

                                         képes beszéd, a szavak mögött más tartalom húzódik  

                                          meg.Itt Isten és  népe közötti hűség, szövetség. 

Isten előtt nyilvánvaló érzés a szerelem.Isten ajándéka ez,csak jól kell vele élni, mint bármi 

mással. 

 

Társkeresés:A teremtés rendjében meghatározta Isten a férfi és a nő viszonyát. 

Különbözőek,de ennek ellenére szövetséget és hűséget, az együvétartozást 

élhetik meg a házasságban.A bűn ezt is tönkre tette,de a vágy megmaradt és  

igaz: nem jó az embernek egyedül lenni.De VIGYÁZAT!Ne keltsétek,ne ébresszétek föl a 

szerelmet,amíg az nem akarja! 

A férfiak a szemükön keresztül kívánnak meg valamit-fantázia 

A nők/lányok felelőssége,hogy mit láttatnak meg.Az öltözködéseddel amit mutatsz,úgy 

gondolnak rád ! 

A CÉL:tisztán maradni,az igazi számára. 

HOGYAN? 3X védelemmel.Elkülönülve. 

                 Bezárt kert,              valaki számára van ,nem közpréda! 

                 Bekerített forrás,    

                 Lepecsételt kút. 

Ezeket a képeket használja  Salamon. Vagyis  ez azt jelenti,hogy 

                 nem akárkinek    --->  az igazinak 

                  nem akármikor   --->  amikor eljön az idő 

                  nem akárhogyan ---> nem a kerten kívül,hanem házasságban 

KI AZ IGAZI? Mindig nagy kérdés ,honnan tudom meg hogy ki az? 



                  Furcsa de nagyon is beszédes képet használ most is Salamon. 

                  Az igazi olyan közel áll hozzám, hogy a lelkem másik fele. 

                  Úgy nevezi a Szentírás,hogy húgom,menyasszonyom.Közel 

van                          hozzám mintha mindig is ismertem volna,mint a legközelebbi rokon. 

                  Belülről tartoznak össze, lelkükben. 

NEKED TARTOGATTAM! Ezt már a 7. részben olvashatjuk.Nem akárkinek, 

                  nem mindenkinek,az éppen aktuálisnak, neked akit a lelkem szeret. 

                  Vagyis nem tékozolta el a kincsét.A gyümölcsöt sem szedik le 

érés                      előtt majd eljön az ideje.Ahogy a gyümölcs sem két hét alatt érik be, 

                  de amíg beérik addig a gazdának van feladata.Ugyan úgy 

a                                fiataloknak is van feladatuk amíg beérnek.A várakozás 

nem                                ábrándozás, nem tétlenség,hanem felkészülés.Mert 

mindennek                          rendelt ideje van.A várakozási idő alatt 

tanulok,megismerem                                magam,a tulajdonságaimat,mi az amihez 

értek,amiben jó vagyok, 

                  mik az értékeim,miben kell fejlődjek stb.hogy mire eljön az 

igazi                          készen legyek.Hogy ne légy üres,hanem tele legyél értékkel. 

                  Így lehet kimondani:Szerelmesem neked tartogattam .Nem 

adtam                        fűnek,fának, kezem simogatását,karom ölelését stb. hanem neked 

                  az igazinak. A szerelem Isten ajándéka, legyőzhetetlen! 

Isten azzal a hűséggel,odaadó szeretettel szereti a benne bízót,örök szeretettel 

,mint az a szerelmes aki érdek nélkül szereti, a lelkéből  a másikat.Szeret az Isten még téged 

is!Nem kellene viszonozni ezt a szeretetet hittel és engedelmességgel? 

 

Tessék a könyvet és a Bibliát elővenni. 

 

 


