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Gyakorlat

Mesélj el egy helyzetet, amikor úgy érezted, Te is része vagy a bábeli
zűrzavarnak.
Egy konkrét helyzettel érzékeltesd a büszkeség és a gőg közötti különbséget.
Vajon napjainkban miért használjuk ezt a kifejezést a bibliai szövegtől
eltérő értelmezésben is?
Mondj néhány példát arra , ha az emberek napjainkban is túlértékelik
magukat. Milyen következményei lehetnek ennek?
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A "bábeli zűrzavar" kifejezést olyankor használjuk, amikor a nyelvek
különbözősége vagy a tartalom kuszasága miatt nem értjük, miről van szó.

Bábeli zűrzavar (I. Mózes 11, 1-9)

Augetornyának
um Auge,történetét
Zahn uma Teremtés
Zahn (Ex könyvének
21,23-25) 11. fejezete a
Bábel
következőképpen írja le: Ahogy telt az idő, az emberek megfeledkeztek
Istenről. Büszkék voltak, és azt gondolták, bármit megtehetnek.
Es gibt immerhogy
Menschen,
die sichfelépítenek
in bestimmten
Situationen
Elhatározták,
Sineár földjén
egy várost,
s benne egy
vornehmen
sich zu
rächen.
Auge,
Zahn um
Zahn" heißt
es
tornyot,
amelynek
a teteje
az"Auge
égig ér.um"És
szerezzünk
magunknak
nevet,
dannelund
wird eine
Anweisung
aus der
Bibel
aufgegriffen.
Mose
hogy
ne damit
széledjünk
az egész
föld színén".
Isten
azonban
meghiúsította
gibt dem VolkésGottes
diese Anweisung
innerhalb einer langen
törekvésüket
azzal büntette
meg elbizakodottságukat,
hogy azListe,
addigin
der aufgeführt
ist,összezavarta.
wie MenschenDöntése
reagieren
sollen,awenn
egységes
nyelvet
nyomán
nyelv etwas
falakat emelt
Schlimmes
passiert
ist.
az
emberek közé,
s szétszóródást
eredményezett.
Da heißt es: "Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben:
Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für
Fuß, Brandmahl für Brandmahl, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme."

KONTEXT

Kontextus
Dieses Gesetz der Vergeltung hört sich für unsere Ohren hart,
unversöhnlich
und gewalttätig
an. Abertörténete
wir müssen
beiazden
Ez a történet
Mózes I. könyvében
Noé bárkájának
(melyben
özönvíz általi
pusztításról
ír, melynekdaran
során denken,
csak azokin
maradtak
akik
Noé bárkáján nyertek
Anweisungen
welcheréletben,
Zeit sie
aufgeschrieben
menedéket) és Ábrahám elhívásának története között szerepel, lezárva ezzel az
wurden, denn damals stellten sie durchaus Rechtssicherheit her.
engedetlenségről szóló történetek sorát:
So wurde die Vergeltung begrenzt. Für die Menschen damals hieß
Eredendő
Kiűzetés
a paradicsomból,
Testvérgyilkosság,
Özönvíz....
Az alábbi
es, bűn,
wenn
ein Mord
geschieht, dann
darf als Rache
nicht die
negatív események oka mindig az Istentől való elfordulás, vagy az embernek mint
gesamte Sippe des Mörders ausgelöscht werden, sondern nur der
egyénnek, vagy egy teljes közösségnek a túlértékelése volt.
Mörder selbst.
Mivel Isten
Noéval,
hogynoch
többédrastisch
nem bocsát
özönvizet
a földre,
Auchegyezséget
wenn daskötött
für uns
immer
klingt,
so war
es ez
alkalommal
az emberi
arroganciát
erőszakmentesen
büntette
damals
durchaus
ein Fortschritt
der durch
die meg, mégpedig az addig
egységes nyelv összezavarásával. Ezzel ellehetetlenítette a további megegyezést, és
„Verhältnismäßigkeit“
erzielt wurde.
erőszakos
beavatkozás nélkül kényszerítette
őket arra, hogy felhagyjanak a város és
torony
! építésével.
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