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Az özönvíz történetét, az „ utánunk a vízözön „ szófordulattal emlegetjük“.

Írjatok le még az embereken és állatokon kívül 5 dolgot, aminek
jelenleg a bárkán kéne lennie.
Írjatok egy elmélkedést: „ Utánunk a vízözön és hogyan tovább?”
témára.
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Mondjatok el egy rövid történetet, amelyben szerepel ez a kifejezés.
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Vízözön ( Gen 6,17 és 7,10-12 és 7,17-8,12)
Genézis könyvének bevezetőjében a 6. rész sok kétséget tartalmaz, mégpedig az
Auge um
Auge, Zahn
um Zahn
(Ex hogy
21,23-25)
emberek
gonoszságáról.
Amikor
Isten látta,
az emberek gondolatai csak a rossz
felé irányulnak, szívében fájdalmat érzett és megbánta, hogy megteremtette az
embert. Azt mondta: „ Vízözönt viszek a földre, eltörlöm a föld felszínéről az embert
gibt immer
Menschen,
die sichhogy
in bestimmten
azEsállatokkal
együtt,
mivel megbántam,
teremtettemSituationen
őket.” ( 6,17)
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és családjasich
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talált "Auge
Isten előtt,
igaz
és tökéletes
ember
voltes
és
vornehmen
zu rächen.
um mert
Auge,
Zahn
um Zahn"
heißt
Istennel
járt. damit
Isten ezért
kötött Noéval
megparancsolta
neki,Mose
hogy
dann und
wird szövetséget
eine Anweisung
aus derésBibel
aufgegriffen.
építsen
bárkát,
magát családjával.
A bárkába
vihetett
még
gibt dem
Volkamellyel
Gottesmegmenekíti
diese Anweisung
innerhalb einer
langen
Liste,
in
minden
élőlénybőlist,
egywie
párat,
hogy életben
maradjanak.
Amikor
vízözön
der aufgeführt
Menschen
reagieren
sollen,
wenna etwas
elkezdődött „… felszakadtak a mélység forrásai, megnyíltak az ég csatornái és
Schlimmes passiert ist.
negyven nap és negyven éjjel esett az eső.” ( Gen 7,12b)
Noé
napes:
után"Ist
galambot
eresztett
ki, hogy
lássa, megszűntek-e
a vizek
a föld
Da 40
heißt
weiterer
Schaden
entstanden,
dann musst
du geben:
színén. Második alkalommal, mikor a galamb visszatért friss olajágat tartott a
Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für
csőrében. Ebből megtudta Noé, hogy a víz eltűnt a földről.

Fuß, Brandmahl für Brandmahl, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme."

KONTEXT
Kontextus
Dieses Gesetz der Vergeltung hört sich für unsere Ohren hart,
unversöhnlich
und
gewalttätig
an.is Aber
bei den kívül is
Az őskori
özönvízről több
ókori
történetben
írnak.wir
Az müssen
Ótestamentumon
vannak Anweisungen
még hasonló történetek
, a Koránban
is. Zeit sie aufgeschrieben
daran denken,
in welcher
wurden, denn damals stellten sie durchaus Rechtssicherheit her.
A nagy özönvíz indoka mindig ugyanaz: az emberek bűnben élnek, rendetlenek
So wurde die Vergeltung begrenzt. Für die Menschen damals hieß
és arrogánsak. Bűnt követnek el Isten ellen , ezért meg kell őket büntetni
es, wenn
Mord geschieht, dann darf als Rache nicht die
szélsőséges
életükein
miatt.
gesamte Sippe des Mörders ausgelöscht werden, sondern nur der
A vízözön
története
végül egy szövetséggel végződik Isten és Noé között. Ennek
Mörder
selbst.
a szövetségnek a jelképe lesz egy ív a felhőkben- a szivárvány- a víz nem válik
Auch wenn das für uns immer noch drastisch klingt, so war es
többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson.
damals durchaus ein Fortschritt der durch die
„Verhältnismäßigkeit“ erzielt wurde.
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