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A bűnöktől való megszabadulásról és a bűnbak szerepéről beszélgetni
ma is aktuális.

Text: ©

Milyen szerepet tölt be a bűnbak?
A pszichológiában használjuk a megkönnyebbülés kifejezést.
Magyarázd meg, miképp válhat a bűnbak a megkönnyebbülés
eszközévé.
Gondolkodjatok el arról, hogy miért az "áldozati bárány" kifejezést
használjuk, holott a történetben "áldozati bak" szerepel.
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Gyakorlat

ÁLDOZATI BÁRÁNY
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(Ex 21,23-25)
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amikor a bakot kivezetik a pusztába" (Léviták könyve 16,22). Ez a mondat
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der aufgeführt ist, wie Menschen reagieren sollen, wenn etwas
Az évi egyszeri szertartás által megtörtént a teljes megtisztulás.
Schlimmes passiert ist.
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."
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Dieses Gesetz der Vergeltung hört sich für unsere Ohren hart,
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unversöhnlich und gewalttätig an. Aber wir müssen bei den
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pusztába, s Azazelnek, a puszta démonának áldozták. Az által, hogy az
So wurde die Vergeltung begrenzt. Für die Menschen damals hieß
emberek bűneiket a bak fejére olvasták, majd azt kivezették a pusztába,
es, wenn ein Mord geschieht, dann darf als Rache nicht die
minden bünüktől megszabadultak. A bűnbak szerepe a mai napig ismert.
gesamte
Sippe
desakár
Mörders
ausgelöschtgyakran
werden,saját
sondern
nur der
Bizonyos
egyének
vagy
embercsoportok
csalódásukat,
Mörder selbst.
frusztrációjukat
vagy agresszivitásukat más személyek vagy más
Auch wennfelé
dasfordítják.
für uns immer
drastisch
klingt,
so war es
embercsoportok
Főkéntnoch
olyanok
felé, akik
a társadalmi
damals
durchaus
Fortschritt der
durch közkedveltek
die
többségtől
eltérő
nézetekeinképviselnek,
kevésbé
vagy nem
tudnak„Verhältnismäßigkeit“
védekezni. Így képletesen
erzieltszólva
wurde.a negatív érzelmeik valaki másra
átruházva
elűzésre kerülnek a pusztába.
!
!
!
!

