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Ismertess különbségeket a homokba épült és a sziklába épült
építmények között.
Találjatok egy olyan példát amelyben már használva volt a
"homokba épült" képlet.
Vitassátok meg a magatokra, más személyekre és az osztály illetve
iskolai tárgyakra vonatkozó magatartási szabályokat.
Ismertess egy valós helyzetet, amelyet már tapasztaltál és amelyben
tudnád használni ezt a képletes kifejezést.
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Homokra épített ház (Mf 7,26)
Auge um Auge, Zahn um Zahn (Ex 21,23-25)

Máté evangéliumának 7. fejezete sok tanulságot tartalmaz, ami a mindennapi
életre vonatkozik. A 26. vers arról szól, hogy a házat erős alapokra ( sziklára)
kell építeni, hogy az eső ne mossa alá, és a szél ne fújja el. Figyelmeztetést is
Es
gibt immer Menschen, die sich in bestimmten Situationen
tartalmaz, hogy aki homokra építi a házát, az meggondolatlan.
vornehmen
zu rächen.
"Auge um Auge,
Zahn umés
Zahn"
heißt és
es
A megemlítettsich
tanácsok,
hogy viselkedjünk
saját magunkhoz
másokhoz,
dann
und
damitvagyonunkkal,
wird eine Anweisung
aus deraztBibel
aufgegriffen.
Mose
hogyan
bánjunk
egyúttal kiegészíti
a leírást,
hogy mi történik
gibt
dem
Gottes
diese
Anweisung
innerhalb
langenbalesetnek,
Liste, in
azzal,
aki Volk
nem ezek
szerint
viselkedik.
Kockáztatja,
hogyeiner
veszélynek,
támadásnak
vagy
teszireagieren
ki magát. Vagyona
nem lesz
biztonságban,
der
aufgeführt
ist,kiraboltatásnak
wie Menschen
sollen, wenn
etwas
ha nem viselkedik
ésszerűen
Schlimmes
passiert
ist. és felelősségteljesen.
A nép, aki hallgatta Jézus tanítását, elámult. Ugyanis úgy tanított, mint akinek
hatalma
nem
úgy, mintSchaden
az írástudók.
(Mt 7,28) dann musst du geben:
Da
heißtvan,
es: s"Ist
weiterer
entstanden,

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,

gewalttätig
an.szabályok
Aber wir vezették
müssen abei
den
Abban unversöhnlich
az időben, mikorund
Jézus
élt, a vallási
mindennapi
életet.
Anweisungen
daran
denken,
in
welcher
Zeit
sie
aufgeschrieben
Már a tízparancsolatból is kitűnik, hogy nem csak az Isten és ember kapcsolatáról
van szó,
hanem denn
egy közösség
szabályozásáról,
mert egy her.
hívő
wurden,
damals együttélésének
stellten sie durchaus
Rechtssicherheit
mindenSo
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látja, Für
mint die
azokMenschen
teremtőjét.damals
Így van hieß
ez Márk
wurde die
Vergeltung
begrenzt.
evangéliumának 7. részében is. A tanulság tulajdonképpen az, hogyan éljünk oly
es, wenn ein Mord geschieht, dann darf als Rache nicht die
módon, hogy az ember remélhesse, hogy halála után üdvözöljön és „beléphessen
gesamte
Sippe des
Mörders
werden,
sondern
a mennyek
országába”.
Ámbár
az ilyenausgelöscht
életet nemcsak
a jámborság
és nur
az der
Mörder
selbst.
imádság
jellemzi,
hanem az is, milyen felelősségteljes bánásmódban részesítjük
magunkat,
és mindent,
ember
dolgozikklingt,
és amisoa war
megélhetését
Auchmásokat
wenn das
für uns amivel
immer az
noch
drastisch
es
szolgálja.
Ez azdurchaus
üzenet világosan
kitűnik ader
homokra
damals
ein Fortschritt
durchépített
die ház példájából. Csak az,
aki racionálisan ( ésszerűen) cselekszik és nem marad a homokon, még ha első
„Verhältnismäßigkeit“ erzielt wurde.
meglátásra ez tűnik jobbnak, gyorsabbnak, lehet olcsóbbnak vagy könnyebbnek,
!
cselekszik
felelősségteljesen. Ez az ember cselekszik jól és tiszta lelkiismerettel
felelhet
! tetteiért.
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