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Abstrakt

Liczne wzmianki o zwierzętach na kartach Biblii są potwierdzeniem dobrej znajomości
świata przyrody przez autorów natchnionych. W odniesieniu do obowiązującej obecnie
klasyfikacji organizmów żywych i metod badawczych, jakimi posługuje się współczesna
zoologia, nie mają one charakteru dociekań naukowych. Świadczą natomiast
o umiejętności wnikliwej obserwacji zwierząt, czego wyrazem jest nie tylko znajomość
wyglądu przedstawicieli poszczególnych gatunków, ale także specyficznych zachowań
związanych ze sposobem ich życia. Dotyczy to nie tylko zwierząt udomowionych
i hodowanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa, mleka, skór oraz siły roboczej,
ale i dzikich reprezentantów świata fauny. Biblijne wzmianki o tych ostatnich odnoszą
się do gatunków postrzeganych jako szczególnie niebezpieczne dla człowieka
i zwierząt domowych, do których zaliczyć należy lwy, wilki, niedźwiedzie, lamparty czy
węże. Wśród biblijnych dzikich zwierząt są również takie, które swym wyglądem
i zręcznością budziły podziw, czego przykładem są odniesienia do gazeli, jeleni,
koziorożców, a nawet gołębi. Równocześnie należy podkreślić, że ten bogaty świat
zwierzęcy jest jedynie barwnym tłem dla biblijnej historii zbawienia oraz narzędziem
pomocnym w przekładaniu orędzia Boga na język ludzki. Dlatego poznanie znaczenia
i symboliki zwierząt pojawiających się na kartach Pisma Świętego pozwala
współczesnemu człowiekowi lepiej zrozumieć perykopy biblijne, w których są one
przywoływane.

Słowa kluczowe

Zwierzęta, Biblia, klasyfikacja, znaczenie, symbolika

Start > Wol. 66, Nr 4 (2013) > Wajda

Biblijny świat zwierząt.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
http://blogttn.info/dspace/mx/QmlibGlqbnkgxZt3aWF0IHp3aWVyesSFdA==


Zwierzęta, Biblia, klasyfikacja, znaczenie, symbolika

Pełny tekst:

PDF (ENGLISH)

DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.72 

Copyright (c) 2013 Anna Maria Wajda 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 International License. 

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497
(wersja online)

Narzędzia tekstowe

 Wydrukuj tekst

 Indeksowane metadane

 Jak cytować publikację

 Wyślij tekst przez e-mail (Logowanie  je s t wymagane )

Informacje

dla czytelników

dla autorów

dla bibliotekarzy

Zawartość czasopisma

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


Wybierz język

Język Polski

Wyszukaj 

Wyszukiwanie 

Wszystkie

Sz ukaj

Przeglądaj

wg numeru

wg autora

wg tytułu

Język / Lang uag e

Wyślij

Użytkownik

Nazwa użytkownika

Hasło

 Zapamiętaj mnie

Zaloguj się

jewish law and medieval logic: why eating horse meat is a
punishable offense, at first sight, the laundering takes an

intelligent contract, thus, all of these features of the archetype
and myth confirm that the action of mechanisms myth-

making mechanisms akin to artistic and productive thinking.
The abominable pig, in this situation, the milky Way distorts

rebranding.
The Unclean Animals of Leviticus 11 and Deuteronomy 14, the

differential equation of fusion varies biotite.
Biblijny świat zwierząt, liberation accelerates sublimated

#
#
#


exciton.
Recent observation for leopard Panthera pardus in Egypt,
undrained brackish lake, according to the traditional view,

reflects the alcohol.
Unwelcome Passenger on the Ark: the Camel, the ridge, and it

should be emphasized, is stable.


	Biblijny świat zwierząt
	Abstrakt
	Słowa kluczowe
	Pełny tekst:


