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Gyakorlat
Salamon ítélete megfontolt és bölcs volt.
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Beszélgessetek arról, mit jelent a "megfontolt döntés" kifejezés.

Magyarázzátok meg a következtetés, a bíróság és az ítélet fogalmakat.
Soroljátok fel azokat a legfontosabb tulajdonságokat, amelyekkel egy
ítélethozónak rendelkeznie kell.
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Tudjátok meg, mi a közvetlen és a közvetett bizonyíték.

Salamoni döntés (1kr3,1-28)
Salamon király A királyok első könyvében kerül bemutásra, amelyben
Auge um Auge, Zahn um Zahn (Ex 21,23-25)
olvashatunk a király erényeiről, a trónrakerülésének módjáról, ill. arról is,
hogy hogyan vezette a királyságot. Hogy Izrael népe számára egyértelmű
legyen, hogy uralkodójuk milyen bölcs és igazságos, egy vitás per bölcs
Es gibt immer Menschen, die sich in bestimmten Situationen
megoldását mutatja be. Két anyának szinte egyidőben született meg a
vornehmen sich zu rächen. "Auge um Auge, Zahn um Zahn" heißt es
gyermeke. Az egyik baba azonban álmában meghalt. Az asszonyok azon
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Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für
Salamon ennek alapján neki ítélte a babát.
Fuß, Brandmahl für Brandmahl, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme."

KONTEXT
Dieses Gesetz der Vergeltung hört sich für unsere Ohren hart,
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So wurde die Vergeltung begrenzt. Für die Menschen damals hieß
es, wenn ein Mord geschieht, dann darf als Rache nicht die
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B. Brecht: A kaukázusi krétakör című műve (1944).
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