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Találjatok 2-3 szövegrészletet, amelyben a "7"-es szám valamilyen
titokkal vagy valamilyen cél elérésének feltételével összefüggésben
jelenik meg.
Keressétek meg az "apokalipszis" szó jelentését és magyarázzátok
meg saját szavaitokkal. Beszélgessetek arról, hogy napjainkban milyen
összefüggésben használjuk ezt a kifejezést.
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Gyakorlat

HÉTPECSÉTES
KÖNYV
Auge
um Auge, Zahn
um Zahn (Ex 21,23-25)
(Jelenések könyve 5:1, amit görögül Apokalipszisnek neveznek)
trónon ülő jobb
kezében
egy könyvet,
belül és kívül
Es" És
gibtláttam
immera Menschen,
die sich
in bestimmten
Situationen
teleírva, hétsich
pecséttel
lepecsételve,
láttamZahn
egy um
erősZahn"
angyalt,
akies
vornehmen
zu rächen.
"Auge umésAuge,
heißt
hatalmas
hangon
"Ki méltó arra,
hogy
felnyissa
a könyvet,
dann
und damit
wirdhirdette:
eine Anweisung
aus der
Bibel
aufgegriffen.
Mose
és dem
feltörje
pecsétjeit?"
De sem
a mennyben,
semeiner
a földön,
sem
a föld
gibt
Volk
Gottes diese
Anweisung
innerhalb
langen
Liste,
in
alatt
nem tudta
felnyitni a könyvet,
beletekinteni
abba".
der
aufgeführt
ist,senki
wie Menschen
reagierensem
sollen,
wenn etwas
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."
Lorem ipsum

KONTEXT
Dieses Gesetz der Vergeltung hört sich für unsere Ohren hart,
unversöhnlich und gewalttätig an. Aber wir müssen bei den
Anweisungen daran denken, in welcher Zeit sie aufgeschrieben
Kontextus
wurden, denn damals stellten sie durchaus Rechtssicherheit her.
Ezt a So
frázist
napjainkban
akkorbegrenzt.
alkalmazzunk,
valami igényes,
wurde
die Vergeltung
Für diehaMenschen
damals hieß
ismeretlen
vagyein
elérhetetlen
dologról
beszélünk.
Úgy is nicht
mondjuk,
es, wenn
Mord geschieht,
dann
darf als Rache
die
"Hét lakat alatt van". Olyankor használjuk ezt a kifejezést, amikor
gesamte Sippe des Mörders ausgelöscht werden, sondern nur der
semmilyen ismeretünk vagy képességünk nincs egy bizonyos témában.
Mörder selbst.
Van akinek ilyenek a számítógépek, másoknak a modern művészetek
Auch wenn
dasstb.
für Egyszerűen
uns immer noch
drastisch klingt,
vagy éppen
a főzés
"hétpecsétes
könyv".so war es
damals durchaus ein Fortschritt der durch die
„Verhältnismäßigkeit“ erzielt wurde.
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