!

Gyakorlat

Text: ©

Mit gondoltok, az igéret földjének miért éppen a méz és a tej
a szimbólumai?
Beszélgessetek arról, hogy miféle emberi vágyakra utalnak az iménti
megnevezések!
Mondjátok el, milyennek képzelitek el a számotokra jó életet biztosító
környezetet!
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"A tejjel, mézzel folyó Kánaán" kifejezésen kívül a jó élettel kecsegtető vidék
megnevezésére további kifejezéseket is ismerünk, mint pl. paradicsom,
az ígéret földje, mesevidék...

Az ígéret földje - a tejjel, vízzel folyó Kánaán (II. Mózes 3,8)
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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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damals durchaus ein Fortschritt der durch die
„Verhältnismäßigkeit“ erzielt wurde.

!
!
!
!

