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Gyakorlat

Text: ©

Írjátok le azt a szituációt, amelyben használnátok a júdáspénz
kifejezést.
Magyarázzátok el, mi volt az indok, amiért Júdás vissza akarta adni
a jutalmat.
Írjátok össze azokat az indokokat, amelyek az árulás motívumai
lehetnek és beszélgessetek róla a csoportban.
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Máté evangéliumában le van írva Júdás árulása.

Lorem ipsu

m ipsum

Harminc ezüstpénz- Júdás pénze
( Mt 26, 14-16,26,48f, és 27,3-10)
Auge Júdás
um Auge,
um volt,
Zahnegy(Ex
21,23-25)
Iskarióti
Jézus Zahn
tanítványa
a 12
apostol közül, aki elhatározta, hogy

elárulja Jézust a főpapoknak. Ők már régen keresték őt, hogy átadják a rómaiaknak
mint lázadót és felbújtót. Féltek tőle, mert bírálta őket és haragudtak rá, mert az
emberek
tőlük és követték
Jézust.
Júdás megkérdezte
a főpapokat, mit
Es gibt elfordultak
immer Menschen,
die sich
in bestimmten
Situationen
adnak
neki, ha sich
a kezükre
adja. Ők
harminc
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kereste
vornehmen
zu rächen.
"Auge
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MtBibel
26,16)aufgegriffen. Mose
und alkalmat,
damit wird
eine
Anweisungnekik.
aus ”(der
Ez
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akkor
jött el,diese
mikorAnweisung
Jézus a Getszemáni
kertben
a in
gibt
Volk
Gottes
innerhalb
einertalálkozott
langen Liste,
tanítványaival. Júdás megcsókolta Jézust, ezzel jelezve a fegyvereseknek, akiket
der aufgeführt ist, wie Menschen reagieren sollen, wenn etwas
odavezetett. Ők elvezették Jézust és halálra ítélték. Amikor Júdás tudatára ébredt,
Schlimmes passiert ist.
hogy elárulta Jézust, vissza akarja adni a pénzt a főpapoknak ezekkel a szavakkal:
„Bűnt követtem el, mert elárultam az igaz vért.” (Mt 27,4)
Da heißt es: "Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben:
Amikor elutasították és nem vették vissza, eldobta az ezüstpénzeket a templom
Leben für Leben,
für Auge,magát.
Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für
csarnokában,
elment Auge
és felakasztotta

Fuß, Brandmahl für Brandmahl, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme."
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Kontextus
Dieses Gesetz der Vergeltung hört sich für unsere Ohren hart,

unversöhnlich und gewalttätig an. Aber wir müssen bei den
Anweisungen
in welcher
Zeit sie
Júdás árulása
bevezető daran
beszéd denken,
Jézus fogságáról,
elítéléséről
és aufgeschrieben
keresztrefeszítéséről.
wurden, denn damals stellten sie durchaus Rechtssicherheit her.
Júdás pénze, illetve a 30 ezüstpénz kifejezésen kívül, ami összekapcsolódik a
So wurde die Vergeltung begrenzt. Für die Menschen damals hieß
lefizetéssel és megvesztegetéssel, - ebből az elbeszélésből használatban van a Júdás
wenncsókja
ein Mord
geschieht,
dannamely
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Rache
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is. Júdás neve,
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a megjelölésére,
valakit elárul.werden, sondern nur der
gesamteannak
Sippe
des Mördersakiausgelöscht
Mörder selbst.
A főpapok azt a pénzt, amit Júdás eldobott, nem tették be a templom pénztárába, mert
Auchszármazott.
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aztán
damals durchaus ein Fortschritt der durch die
az idegeneket
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