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Gyakorlat

Beszélgessetek arról, hogy milyen helyzetekben ajánlatos, és mikor
nem ajánlatos ezt az alapelvet érvényre juttatni.
Magyarázzátok meg az "első" és "utolsó" szavak jelentését különféle
összefüggésekben.
Mondjatok példákat olyan helyzetekre, amelyekben a sorrend nem
számít.
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"Gyorsabban, magasabbra, erősebben" - ez az olimpia jelszava, de...

De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első (mt 19.30)
Auge um Auge, Zahn um Zahn (Ex 21,23-25)
Ez a mondat Máté evangéliumának 19. fejezetének befejező mondata.
Ebben a fejezetben Jézus a következő kérdésre ad választ:...Mi jót tegyek
ahhoz,
elnyerjem
az örök
életet?
Jézus válaszából
az őt hallgatók
Es gibthogy
immer
Menschen,
die sich
in bestimmten
Situationen
megértették,
hogyzuazrächen.
örök életet
elnyerni
nem Zahn
egyszerű,
hiszenheißt
a es
vornehmen sich
"Auge
um Auge,
um Zahn"
parancsolatok
betartásáról,
a gazdagságról
valóBibel
lemondásról
és a Mose
dann und damit
wird eine Anweisung
aus der
aufgegriffen.
szükségben
a rászorulókkal
osztozásról
beszélt.
A válaszbanJézus
gibt dem Volk
Gottes diese való
Anweisung
innerhalb
einer
langen Liste, in
egy
ismertist,hasonlatot
említ, reagieren
mi szerint sollen,
"Könyebb
a tevének
der másik
aufgeführt
wie Menschen
wenn
etwas a tű a
fokán
átmenni,
mint aist.
gazdagnak Isten országába bejutni" (24. vers).
Schlimmes
passiert
Beszédét azzal fejezte be, hogy azok sorrendje, akik Isten országába
Da heißt teljesen
es: "Ist weiterer
dann musst du geben:
bejutnak,
fordított Schaden
lehet, mintentstanden,
ahogy azt gondolnánk.
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,
unversöhnlich und gewalttätig an. Aber wir müssen bei den
A 19. fejezet Isten országáról szól, ahová az emberek bejutni vágynak.
Anweisungen daran denken, in welcher Zeit sie aufgeschrieben
Jézus elmagyarázza nekik, hogy ott nem az emberi mérce számít.
wurden, denn damals stellten sie durchaus Rechtssicherheit her.
So wurde
die Vergeltung
begrenzt.deFür
die Menschen
hieß
Azt mondja:
" Embereknek
ez lehetetlen,
Istennek
minden damals
lehetséges"
(26. vers).
Ebbeein
a megfogalmazásba
a sorrend
megváltozása
beleillik,
es, wenn
Mord geschieht, dann
darf als
Rache nichtisdie
s annak
fontosságát
20. fejezetben
olvasható
ismétlődés.
gesamte
Sippehangsúlyozza
des Mörders aausgelöscht
werden,
sondern
nur der
Mörder selbst.
A nem mindennapi prédikátort hallgatva az emberek összezavarodnak,
Auch wenn das für uns immer noch drastisch klingt, so war es
hiszen állítása szerint az emberi mérce és az emberi értékek az örök életelt
damals durchaus ein Fortschritt der durch die
elérve érvényüket vesztik. Addigi értékrendjük teljesen felborul, hiszen
„Verhältnismäßigkeit“
erzielt awurde.
Isten előtt
a meghatározó erények
jóság, a becsületesség és a felebaráti
! lesznek (18-19. vers).
szeretet
!
!
!

