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Gyakorlat

Magyarázzátok meg miért nem mindig jó vegyíteni az öreg és új
anyagot.
Mutassatok valamilyen példát, ahol viszont jó kombinálni az öreget
és újjat.

Ilustrácia:
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Magyarázzátok el, Jézus miért használta példabeszédében példaként
a bort és szövetet.

Text: ©

Jézus igyekszik minél ésszerűbben válaszolni a nép kérdéseire.

Lorem ipsum

ipsum

Senki sem tölt új bort öreg tömlőbe
(Mt 9,14-17, Mk 2,18-22, Lk 5,33-39)
Auge um Auge, Zahn um Zahn (Ex 21,23-25)

Máté evngéliuma feleleteket közvetít az emberek különféle kérdéseire, akik Jézust
követték és hallgattak rá. Az emberek zavarban voltak az ő viselkedése miatt,
mert
azimmer
valahogy
„ más „ volt,die
éssich
szerették
volna őt jobban
megérteni. Odamentek
Es
gibt
Menschen,
in bestimmten
Situationen
hozzá János tanítványai és megkérdezték: „Miért van az, hogy mi sokat böjtölünk,
vornehmen
sich zu rächen. "Auge um Auge, Zahn um Zahn" heißt es
a te tanítványaid ellenben nem böjtölnek?”
dann
und damit wird eine Anweisung aus der Bibel aufgegriffen. Mose
Jézus két példabeszéddel felelt neki:
gibt
demsem
Volktesz
Gottes
Liste, ina
1. Senki
ócskadiese
ruháraAnweisung
új szövetbőlinnerhalb
foltot, merteiner
a foltlangen
tovább szakítja
der
aufgeführt
ist, wie
reagieren
sollen, wenn etwas
ruhát,
s a szakadás
mégMenschen
nagyobb lesz.
( Mk 2,21)

Schlimmes passiert ist.

2. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, ha mégis, kiszakadnak a tömlők, a bor
Da
heißtses:
"Ist weiterer
Schaden
entstanden,
dann musst du geben:
kiömlik,
a tömlők
tönkre mennek.
( Mk
2,22)

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,
Az említett
példabeszédek
hogy
„öreget”
kellene
az
unversöhnlich
undbemutatják,
gewalttätig
an.azAber
wir meg
müssen
beikülönböztetni
den
„újtól”. Az emberek szeretnék megérteni, hogy Jézus és tanítványai miért élnek
Anweisungen
daran
denken,
in vezetnek,
welcher Zeit
sie aufgeschrieben
eltérően,
mint azok, akiket
a legfőbb
papok
a farizeusok
vagy pedig János
wurden, denn damals stellten sie durchaus Rechtssicherheit her.
tanítványai.
So wurde die Vergeltung begrenzt. Für die Menschen damals hieß
Ezért akarnak tőle felvilágosítást. Jézus az életből vett példákkal és példabeszédekkel
es, wenn ein Mord geschieht, dann darf als Rache nicht die
válaszol, amelyek érthetőek az embereknek. Az öreg elhasználódott anyag elreped,
Sippeanyagot
des Mörders
ausgelöscht
werden,
nur der
ha arra gesamte
egy új erősebb
varrunk, mert
az öreg anyag
nem sondern
bír ki akkora
terhelést,
mint azselbst.
új. Ha az új bort az öreg kiszáradt tömlőbe töltjük ezek szintén nem
Mörder
bírják elAuch
a nyomást
elrepednek.
wennésdas
für uns immer noch drastisch klingt, so war es
damals durchaus
Fortschritt
die A régit nem olyan
A példabeszédek
ábrázoljákein
az öreg
és az újder
köztidurch
különbséget.
„Verhältnismäßigkeit“
erzieltúj wurde.
egyszerű
vegyíteni az újjal. Ha valami
keletkezik, azt világosan meg kell
különböztetni
az öregtől. Jézussal valami új érkezik ( Új szerződést ) és világosan el
!
lesz különítve attól, ami ez idáig volt ( Régi szerződés).
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