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Az állatvilágban megfigyelhető az ún. "sokkos merevség". Nézzetek
utána, milyen helyzetekben használják az állatok ezen képességüket.
Voltál már Te is olyan helyzetben, amikor egy pillanatra lebénultál és
képtelen voltál reagálni?
Beszélgessetek arról, hogy miért kockáztatnak az emberek, miért teszik
ki magukat felesleges veszélyeknek, annak ellenére, hogy tisztában
vannak a lehetséges következményekkel, még ha azok nem is olyan
drasztikusak mint Lót feleségének esetében.
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Gyakorlat

Sóbálvánnyá válni
Auge um Auge, Zahn um Zahn (Ex 21,23-25)
Mózes első könyve (A teremtés könyve 19.26) Szodoma és Gomora;
Ábrahám előtt megjelenik három angyal, akik közlik vele, hogy neki és
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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."

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
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Auch wenn das für uns immer noch drastisch klingt, so war es
damals durchaus ein Fortschritt der durch die
„Verhältnismäßigkeit“ erzielt wurde.
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