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HERMENEUTIKA

Hermész, a titokzatos  görög 
mitológiai lény, ELMAGYARÁZZA

(görögül: herméneüein = 
elmagyarázni), 

az istenek üzenetét az emberek 
számára. 



HERMENEUTIKA KÉT SZINTJE

APPLIKATÍV →
Gyakorlati alkalmazás, 
amit a saját  vallási 
meggyőződésem 
befolyásol

REKONSTRUKTÍV →
Törekszem az eredeti 
szándék megértésére. 

A saját vallási 
meggyőződésem 

nem játszhat szerepet



AZ EVANGÉLIUMOK 
TANÍTÁSA A SÓRÓL



Mt 5,13

Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só 
megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? 
Semmire sem való már, csak arra, hogy 
kidobják, és eltapossák az emberek.



Mk 9,49-50

Mert majd minden ember tűzzel sózatik
meg. Jó a só, de ha a só ízét veszti, hogyan 
adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, 
és éljetek békességben egymással!



Lk 14,34-35

Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják 
azt visszaadni? Sem a földre, sem a 
trágyadombra nem való: tehát kidobják. 
Akinek van füle a hallásra, hallja!



ÖSSZEGZÉS

• Mindháromban: „Tűzzel
való megsózás”

• Emberi tevékenységgel
függ össze

• Legyünk olyanok „mint 
a só”

• Milyen a só?

• Hogyan kell(ene) 
ezeket megvalósítani?



A SÓ REKONSTRUKTÍV 
ÉRTELMEZÉSE



1) Tartósító szer – Lev 2,13; Ez 
43,24

2) Ételízesítőként – Jób 6,6

3) Legyőzött város felsózása, 
hogy terméketlen legyen –

Bír 9,45



Bír 9,45

Abímelek egész nap harcolt a város ellen, és 
elfoglalta a várost. A benne levő népet 
fölkoncolta, a várost pedig lerombolta, és 
bevetette sóval.



1) Tartósító szer – Lev 2,13; Ez 43,24

2) Ételízesítőként – Jób 6,6

3) Legyőzött város felsózása, hogy 
terméketlen legyen – Bír 9,45

4) Isten büntetése – Zof 2,9



Zof 2,9

Ezért életemre mondom – így szól a Seregek 
Ura, Izráel Istene –, hogy úgy jár Móáb, 
mint Sodoma, Ammón fiai pedig, mint 
Gomora. Csalános terület lesz, sós gödör és 
pusztaság örökre. Kifosztja őket népem 
maradéka, és birtokukat elfoglalja 
megmaradt népem.





RÚF Num 18,19
A szent adományokból minden felajánlást, amelyet Izráel fiai 
felajánlanak az Úrnak, neked és veled együtt fiaidnak és 
leányaidnak adom. Örök rendelkezés ez. Az Úr színe előtt 
örökké megmaradó szövetség ez veled a te javadra és utódaid 
javára.

KAR Num 18:19
Minden felemelt áldozatot a szent dolgokból, a melyeket az 
Úrnak áldoznak Izráel fiai, néked adtam örökkévaló rendelés 
szerint, és a te fiaidnak, és a te leányaidnak, a kik veled vannak; 
sónak szövetsége ez, örökkévaló az Úr előtt, néked és a te 
magodnak veled.



A KERESZTÉNYSÉG ÚJ-SZÖVETSÉGE

• Az Úrvacsora – a Tizenkettővel megújított 
régi szövetség a páska mintájára

• Róm 2,28-29 - a pogányok, ha Jézus 
Krisztus követői, Ábrahám gyermekei

• Róm 11 - Izrael „olajfa” a pogányok 
„olajfa ág” – újat a régibe oltják













Karióti Júdás –
Júdás 
ISZKARIOTÉSZ

ISZKARIOTÉSZ

SZIKARIOTÉSZ

?



KAR Csel 21:38 

Hát nem te vagy az az egyiptomi, ki e 
napoknak előtte fellázította és kivitte a 
pusztába azt a négyezer orvgyilkos férfiút?

RÚF ApCsel 21,38

Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki néhány 
nappal ezelőtt fellázította és a pusztába vezette 
a szikáriusok négyezer emberét?



APPLIKÁCIÓ A 
REKONSTRUÁLT 
ÉRTELMEZÉSHEZ



Mt 5 - a „só megízetlenül és nem 
való semmire”

Ha megromlik a békesség és a barátság 
közöttem és a másik ember között, akkor 
nincs értelme a vallásosságomnak.





Lukács - „Jó a só, de ha elveszíti erejét, 
kidobják, és nem való már csak a 
trágyadombra” 

– ha a küldetésünk, amit ránk bízott Jézus, 
elveszíti lényegét, és viszályokat szítunk 
nem békét teremtünk, a vallásosságunknak 
nem lesz semmi értelme!



EVANGÉLIUM LÉNYEGE
A potenciális 

ellenségeimből 
barátot „csinálni”.



ZÁRSZÓ


