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A VÍZ AZ ALKOTÓ KEZÉBEN



A KEZDET
A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de 
Isten Lelke lebegett a vizek fölött.



Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a

vizeket!

Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a 
boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől.

Azután elnevezte Isten 
a boltozatot égnek.



Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék 
a szárazföld! 
Azután elnevezte Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket 
pedig tengernek nevezte el.

És látta Isten, hogy ez 
jó.



A víz, mint a büntetés és az áldás eszköze Isten kezében

Ószövetség

Büntetés/Átok Kegyelem/Áldás

Noé története: 1Mózes 6-9. rész

Olyan nagy lett a gonoszság az emberek között, hogy

Isten megbánta, hogy embert teremtett a földre.

Ezért elhatározta, hogy özönvízzel pusztítja el a földet.

Isten ígérete: … egyetlen élőlény sem pusztul el többé

özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy

elpusztítsa a földet. (1Móz. 9,11b)

Mózes

- Az Egyiptomot ért első csapás: a vizek vérré válnak

(2Móz 7, 19-21. 24-25.

- Az Isten népét üldöző egyiptomi hadsereg a Vörös-

tengerbe veszik (2Móz 14. rész)

- Isten népét nem érik a csapások (van ivóvíz)

- Izráel száraz lábbal kel át a tengeren (2Móz 14. rész)

- A vándorló népet Isten „megitatja” a pusztában: a

keserű víz édes lesz (2Móz 15,22-25), Mózes vizet

fakaszt a sziklából (2Móz 17,1-7)

Illés

Aháb király engedetlensége (más istenek tisztelete)

miatt Isten szárazsággal sújtja Izráelt. (1Királyok 17,1-

7)

Az ítéletet meghirdető, hűséges prófétájáról

gondoskodik: a Kerít-patakból ihat, az – addig, amíg

Isten el nem küldi onnan Illést – nem szárad ki.



Újszövetség

Próba Kegyelem/Áldás

- Téma: keresztelés

Jézus megkeresztelése a Jordánban (Máté

3,13-17)

- Téma: tanítványság = Krisztus követés

A csodálatos halfogás (Lukács 5,1-10)

- Téma: félelem, bizalom

Jézus lecsendesíti a tengert (Márk 4,35-41)

Csoda: hatalma van a természet erői felett,

mert Isten Fia.Jézus nem feledkezik meg a

bajban lévőkről, még ha alszik is

- Téma: félelem, bizalom, hit

Jézus a vízen jár (Máté 14,22-33)

Csoda: hatalma van a természet erői felett,

mert Isten Fia.

Az ember is részesül az isteni erőből, ha nagy

hittel rendelkezik. Péter addig tud járni a

vízen, amíg bizalommal, teljes

ráhagyatkozással néz Jézusra.



Segédanyagok a történetek megértéséhez, elmondásához

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-

keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/v-CA809/viz-CA851/

https://kateteka.hu/?s=No%C3%A9

https://kateteka.hu/50-atkeles-a-voros-tengeren/

https://kateteka.hu/135-136-illes-es-ahab-illes-a-kerit-patak-

mellett/

https://kateteka.hu/218-janos-megkereszteli-jezust/

https://kateteka.hu/245-jezus-lecsendesiti-a-tengert/

https://kateteka.hu/252-jezus-a-tengeren-jar/

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/v-CA809/viz-CA851/
https://kateteka.hu/?s=No%C3%A9
https://kateteka.hu/50-atkeles-a-voros-tengeren/
https://kateteka.hu/135-136-illes-es-ahab-illes-a-kerit-patak-mellett/
https://kateteka.hu/218-janos-megkereszteli-jezust/
https://kateteka.hu/245-jezus-lecsendesiti-a-tengert/
https://kateteka.hu/252-jezus-a-tengeren-jar/


Filmek
Noé:

https://www.youtube.com/watch?v=ERNlmvag7Fc

Mózes:

https://www.youtube.com/watch?v=n9_Xu_nzKxM

Jézus megkeresztelése:

https://www.youtube.com/watch?v=IIk6Na4gLTE

A csodálatos halfogás:

https://hi-in.facebook.com/keresztenyfilmek/videos/6lecke-

j%C3%A9zus-hatalma-a-hal%C3%A1l-

felett/323529469689997/?__so__=permalink&__rv__=related

_videos

Jézus lecsendesíti a tengert:

https://www.facebook.com/keresztenyfilmek/videos/j%C3%A9

zus-lecsendes%C3%ADti-a-tengert/216128429664606/

https://www.youtube.com/watch?v=ERNlmvag7Fc
https://www.youtube.com/watch?v=n9_Xu_nzKxM
https://www.youtube.com/watch?v=IIk6Na4gLTE
https://hi-in.facebook.com/keresztenyfilmek/videos/6lecke-j%C3%A9zus-hatalma-a-hal%C3%A1l-felett/323529469689997/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/keresztenyfilmek/videos/j%C3%A9zus-lecsendes%C3%ADti-a-tengert/216128429664606/

