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Vegyél ki néhány szabályt az iskolai szabályzatból és próbáld meg
elmagyarázni az 1. osztályos tanulóknak példabeszéd formájában.
Indokold meg, miért hasznosabb néha a közvetett formája az
üzenetnek, mint az egyenes ( közvetlen).
Mondj egy példát a jelenből, amikor a próféta nem lehet próféta a saját
hazájában? ( házában)
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Sehol sem vetik meg a prófétákat, csak saját hazájában és
a maga házában (Mt 13,57))
Auge
um Auge,
Zahn
um Zahn
(Ex 21,23-25)
A 13. fejezetben
Jézus
hallgatóinak
6 példabeszédet
taglal. A példabeszéd egy

széleskörűen kibontakozott történet, mely valamilyen üzenetet, tanulságot közvetít.
Ez a rész megmagyarázza, hogyan értelmezzük a mennyei királyság fogalmát.
Az gibt
Istenimmer
országaMenschen,
Isten hatalmának
és ítéletének
jövőbeli megnyilvánulására
utal,
Es
die sich
in bestimmten
Situationen
amelyben megvalósítja
uralmát minden
példabeszéd
végén,
vornehmen
sich zu rächen.
"Auge teremtmény
um Auge, fölött.
ZahnAum
Zahn" heißt
es
hogy a hallgatók megértették-e az üzenetét, azok biztosították őt, hogy igen.
dann und damit wird eine Anweisung aus der Bibel aufgegriffen. Mose
Aztán Jézus tovább folytatta útját. Elérkezett szülővárosába és prédikált a
gibt
dem Volk
diese Anweisung
innerhalb
einer langen
Liste, in
zsinagógába
is, Gottes
de itt a hallgatók
megkérdőjelezték
a bölcsességét,
tekintettel
der
aufgeführtMivel
ist, wie
Menschen
sollen,
wenn
etwasmeg,
származására.
ismerték
családját,reagieren
Jézust „ ács
fia”- ként
nevezték
Schlimmes
passiert
ist.
csodálatuk hamar
hitetlenségbe
fordult és kételkedtek, hogy próféta lenne.
Erre a kételkedésre felelt Jézus kijelentésével: „ Sehol sem vetik meg a prófétákat,
Da
heißt
"Ist weiterer
Schaden
entstanden, dann musst du geben:
csak
sajátes:
hazájában
és a maga
házában.”
Jézus érezte
az emberek
a megmutatkozó
hitetlenséget,
keveset
Leben
für Leben,
Augerészéről
für Auge,
Zahn für Zahn,
Hand fürezért
Hand,
Fuß für
prédikált
és
elzárkózott
a
további
csodatevéstől.
Majd
továbbment,
mert
egyedül
Fuß, Brandmahl für Brandmahl, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme."
szeretett volna lenni.

KONTEXT
Dieses Gesetz der Vergeltung hört sich für unsere Ohren hart,
Kontextus
unversöhnlich und gewalttätig an. Aber wir müssen bei den
A szónok
akkor eredményes,
ismeri ainhallgatóságát.
Anweisungen
daran ha
denken,
welcher Zeit Ha
siepéldabeszédet
aufgeschrieben
használunk a gondolataink magyarázatában vagy közvetítésében, nem választunk
wurden, denn damals stellten sie durchaus Rechtssicherheit her.
egyenes, hanem közvetett formáját az útmutatásnak. Ez sokat tanúskodik az
So wurde
die Vergeltung
begrenzt.
Für
dieaz
Menschen
damals hieß
előadásról,
de a hallgatókról
is. Az előadó
tudja,
hogy
üzenet tartalmának
közvetítésével
óvatosan
kell geschieht,
bánni és fokozatosan,
az ismert
es, wenn
ein Mord
dann darf kihasználva
als Rache nicht
die
körülményeket
abban
az esetben,werden,
ha az előadó
nem nur
akarja
gesamtea példákban.
Sippe des Főleg
Mörders
ausgelöscht
sondern
der
terhelni azokat a hallgatókat, akik túl fiatalok és tapasztalatlanok, kishitűek vagy
Mörder selbst.
naívak. Az, hogy Jézus példabeszédeit üzenet formájában tolmácsolja azt jelenti,
Auch wenn
das für uns
immer noch
drastisch
warő az
es
hogy hallgatóival
figyelmesen
és óvatosan
tárgyal.
Ez arraklingt,
mutat,so
hogy
damals
durchaus ein
Fortschritt
der durch
die és kétségbe vonják,
okosabb.
Ezt a különbséget
érzékelik
a hallgatói
hazájában
hogy az,„Verhältnismäßigkeit“
akit ők a családdal együtt
gyerekkorától
erzielt
wurde. ismernek, olyan nagy tudással és
felismeréssel rendelkezik, hogy prédikálhasson nekik.
!
Ezt az elutasítást, ezt a megvetést Jézus megérezte és ezért vonult magányba.
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