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Keressetek példát ennek a szóösszetételnek a használatához
a jelenlegi szövegekben.
A csoportokban vitassátok meg, hogy mit jelenthetnek a gyöngyök
a jelenkor eredetében.
Írjatok egy rövid jelenetet – párbeszédet, amelyben használjátok az
említett tanulságot.
Válasszatok különböző személyeket, pl. szülő és gyermek, főnök és
alkalmazott, két barát, tanító és diák, író és újságíró stb.
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Gyöngyeiteket ne dobjátok a disznók elé( Mt 7,6)
Auge um Auge, Zahn um Zahn (Ex 21,23-25)

Ez a példabeszéd egy része annak a tanulságnak, hogyan bánjunk azzal,
ami „szent” és értékes: „ Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és a
gyöngyeiteket
szórjátok adie
sertések
különben még
eltapossák lábukkal és
Es
gibt immer se
Menschen,
sich inelé,
bestimmten
Situationen
megfordulva sich
széttépnek
benneteket.”
útmutatás
tanításról,
a tanulásról
vornehmen
zu rächen.
"Auge Ez
umegy
Auge,
Zahnaum
Zahn" heißt
es
és meggyőződésről. A 7. részben több ajánlás és hasonlat van arról, hogy kell
dann und damit wird eine Anweisung aus der Bibel aufgegriffen. Mose
viselkedni a mindennapi életben: mások megítélésében, az együttélésben,
gibt
demprófétákhoz.
Volk GottesUgyanúgy
diese Anweisung
innerhalb
einer langen Liste,
in
a hamis
a két építészben,
ami tulajdonképpen
hasonlóság
der
aufgeführt
ist, wie Menschenszabály,
reagieren
a szilárd
alap szükségességébenelv. sollen, wenn etwas

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."

KONTEXT
Dieses Gesetz der Vergeltung hört sich für unsere Ohren hart,
Kontextus
unversöhnlich und gewalttätig an. Aber wir müssen bei den
Kérdezhetjük,
miért éppen
a kutyák
és disznók
vannak
ebben a
Anweisungen
daran
denken,
in welcher
Zeitmegnevezve
sie aufgeschrieben
figyelmeztetésben. A „ szent” valószínűleg ebben az alapkifejezésben a feláldozott
wurden, denn damals stellten sie durchaus Rechtssicherheit her.
állatok húsát jelenti. Ennek a jelentését a kutyák nem ismerik, ezért felfalnák,
So wurde
Vergeltung
begrenzt.
dieazelőtt
Menschen
damals
hieß
mint bármilyen
másdie
húst.
A gyöngyök
már 2000Für
évvel
is értékek
voltak,
óvatosan
és nem
pazaroltakdann
velük.darf
Mindkét
esetben
tehát
es,bántak
wennvelük
ein Mord
geschieht,
als Rache
nicht
diearról a
figyelmeztetésről
van szó,
hogy
ne pazarolja
az értékes
és becses
dolgokat
gesamte Sippe
des
Mörders
ausgelöscht
werden,
sondern
nuraz,
der
aki nem tudja értékelni és megbecsülni azt. Arra figyelmeztet, hogy az, aki
Mörder selbst.
felelőtlenül bánik azzal, ami „ szent” - értékes, azt jelenti, hogy nem csak az anyagi
wenn
das fürel,uns
immer
noch
drastisch
klingt,
so war es
értékesAuch
dolgokat
vesztheti
hanem
lelkét
és életét
is, mint
értéket.
damals durchaus ein Fortschritt der durch die
„Verhältnismäßigkeit“ erzielt wurde.
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