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Gyakorlat

Csoportokban beszélgessétek az alábbi kérdésekről:
Vajon miért vágynak az emberek bosszúra és megtorlásra,
ha valamilyen igazságtalanságot tapasztalnak?
Mit értünk az “erőszak spirálja” kifejezés alatt?
Hogyan függ össze a bosszú és a megtorlás kifejezésekkel?
Fogalmazzatok meg 2-3 javaslatot, hogyan lehetne elejét venni az
ilyen viselkedésnek.
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“A gyűlölet” és “a megtorlás” kifejezések ijesztően hangzanak.

SZEMET SZEMÉRT, FOGAT FOGÉRT. (II. Mózes 21,24-25)

Auge um Auge, Zahn um Zahn (Ex 21,23-25)
Mindig akadnak olyan emberek, akik bizonyos sérelmeket meg akarnak
torolni. Ők a "szemet szemért, fogat fogért" elvet vallják. A mondás a
Es gibt immer Menschen, die sich in bestimmten Situationen
Bibliából származik. Ezt az utasítást adja Mózes a kiválasztottaknak,
vornehmen sich zu rächen. "Auge um Auge, Zahn um Zahn" heißt es
arra vonatkozóan, hogy hogyan viselkedjenek, ha valakivel
dann und damit wird eine Anweisung aus der Bibel aufgegriffen. Mose
összetűzésbe
kerülnek.
gibt
dem Volk Gottes
diese Anweisung innerhalb einer langen Liste, in

der aufgeführt ist, wie Menschen reagieren sollen, wenn etwas
"Ha valamilyen
sérelem
Schlimmes
passiert
ist. ér, életet életért, szemet szemért, fogat fogért,
kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, kék foltot kék foltért, sebet
sebért
Da
heißtkell
es:adnod."
"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
Dieses Gesetz der Vergeltung hört sich für unsere Ohren hart,
unversöhnlich und gewalttätig an. Aber wir müssen bei den
Anweisungen daran denken, in welcher Zeit sie aufgeschrieben
Kontextus
wurden, denn damals stellten sie durchaus Rechtssicherheit her.
Napjainkban
ezzel
a szólással
jellemezzük
olyan emberek
So wurde die
Vergeltung
begrenzt.
Für dieazMenschen
damals hieß
cselekedeit,
akikMord
képtelenek
megbocsátani,
bosszúra
es, wenn ein
geschieht,
dann darf alscsak
Rache
nicht die
ésgesamte
megtorlásra
vágynak.
A bosszú
általábanwerden,
a fejletlenebb
Sippe
des Mörders
ausgelöscht
sondern nur der
jogrendszerrel rendelkező társadalmakra jellemző.
Mörder selbst.
Auch wenn das für uns immer noch drastisch klingt, so war es
damals durchaus ein Fortschritt der durch die
„Verhältnismäßigkeit“ erzielt wurde.
!
!
!
!

