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Gyakorlat

Keress az irodalomból példát, ahol egy pár vagy csoport működik,
mint egy szív egy lélek.
Írj levelet barátodnak, barátnődnek arról, mi az ami értékes
a barátságotokban.
Beszélgessetek a csoportban arról, miért nem beszélnek az első
keresztény közösségben arról, hogy „ egy elme”.
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Írd le, mi mindennel kötődik össze a „ szív” és „ lélek” kifejezés.

Lorem ipsu

m ipsum

Egy szív egy lélek ( Sk 4,32)
Auge um Auge, Zahn um Zahn (Ex 21,23-25)

Ha két vagy több ember nagyon közeli, illetve szereti egymást, elválaszthatatlanok,
vagy harmóniában élnek és egyforma nézeteket vallanak, gyakran használjuk
rájuk azt a kifejezést, hogy „ egy szívben egy lélek”. Gondolunk ilyenkor társas
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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."
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Auch wenn das für uns immer noch drastisch klingt, so war es
működik és nincs kötve nemiséghez, beosztáshoz ( státuszhoz), nyelvhez vagy
damals durchaus ein Fortschritt der durch die
valláshoz.
„Verhältnismäßigkeit“ erzielt wurde.
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