
Szatmári Györgyi

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola





2Uram, mi Urunk,
milyen csodálatos neved szerte a világon!
[…]
4Hiszen ha nézem az eget, kezed művét,
a holdat és a csillagokat, amelyeket alkottál,
5mi az ember ,(ֱאנֹוׁש) hogy megemlékezel róla (ָזַכר),

és mi az emberfia (ם ָדָ֗ ?(ָפַקד) hogy meglátogatod ,(ֶבן־ָאָ֝
6Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál,
dicsőséggel és tisztelettel koronáztad,
7és kezed művei fölé állítottad. 
Lába alá vetettél mindent:
8minden juhot és marhát,
és hozzá a mezei vadakat,
9az ég madarait s a tengeri halat,
mindazt, ami a tenger ösvényein jár.
10Uram, mi Urunk,
milyen csodálatos neved szerte a világon!

A kép forrása: https://ng.hu/fold/2019/05/30/egi-
jelensegek-junius-elso-feleben/



26Majd azt mondta Isten:
»Alkossunk embert a mi képünkre (ֶצֶלם) és hasonlatosságunkra מּות) ,(דְּ

hogy uralkodjék (ָרָדה) a tenger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész
földön, s minden csúszómászón, amely mozog a földön!«

27Megteremtette (ָבָרא) tehát Isten az embert a maga képére ;(ֶצֶלם)
Isten képére (ֶצֶלם) teremtette (ָבָרא) őt,
férfinak és nőnek teremtette (ָבָרא) őket.
28Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten:

»Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!
Hajtsátok azt uralmatok alá ,(ָכַבׁש) és uralkodjatok (ָרָדה) a tenger halain, az

ég madarain, és minden állaton, amely mozog a földön!«



ַבׁש כָּ – hódít, leigáz, alávet

 izraelita rabszolgaként alávet
izraelitát – szövetségszegés (Jer

34,11; 2Krón 28,10; Neh 5,5)

 Izrael meghódít kánaánita
népeket – JHWH ajándéka a föld,
JHWH hódítása (Szám 32,20–22; Józs

18,1; 1Krón 22,18)

 Dávid JHWH-nak szenteli a
meghódítottak adományát –
JHWH vazallusa (2Sám 8,11)

ה דָּ רָּ – uralkodik, rátapos, eltipor

 rabszolgát, alávetettet  sanyargatni 
törvénytelen (Lev 25; Ez 34,4)

 a törvény megvetésének következ-
ménye idegen uralom (Lev 26,15–17;

Neh 9,28–29; Zsolt 49,15-ben a halál uralma)

 de az idegen zsarnok fölött Izrael,
Dávid uralkodni fog (Iz 14,2–6; 41,2; Ez

29,15; Zsolt 110,2)

 Salamon bőséget, békét, áldást
termő uralma (1Kir 5,4–30; Zsolt 72,8)

JHWH uralmának alárendelt és őt dicsőítő uralom



Alkossunk embert a mi képünkre (ֶצֶלם) és hasonlatosságunkra מּות) (דְּ

[…]

Megteremtette (ָבָרא) tehát Isten az embert a maga képére ;(ֶצֶלם)
Isten képére (ֶצֶלם) teremtette (ָבָרא) őt,
férfinak és nőnek teremtette (ָבָרא) őket.
28Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten:

„Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!

JHWH-tól megszólított, JHWH uralmának eleven képviselője
A kép forrása: 
https://museums.gov.il/en/items/Pages/I
temCard.aspx?IdItem=ICMS_IMJ_198066



 1. nap: „lett”

 2. nap: „legyen” + „válassza el”

 3. nap: „gyűljenek” → szárazföld

„hajtson”

 4. nap: „legyenek” + „válasszák el” + 
„világítsanak”, „hogy uralkodjanak”

 5. nap: „hozzanak elő” (!de ָבָרא) → vízi 
állatok, madarak

„szaporodjatok…”

 6. nap: „hozzon elő” → szárazföldi állatok

„alkossunk” (!ָבָרא) → ember 

„szaporodjatok…”, „hogy uralkodjon”

 7. nap: a teremtés szombatja és története

szétválasztás benépesítés
1. nap

világosság és 
sötétség / 
nappal és 

éjszaka
(idő)

4. nap
nappali és 

éjszakai 
világító 

égitestek, 
hogy 

uralkodjanak 
 a (ָמַׁשל)

nappalon és 
éjszakán

2. nap
alsó és felső 

vizek
(vertikális)

5. nap
vízi élőlények, 

madarak
+ 

Szaporodjatok, 
sokasodjatok, 
töltsétek be a 

földet!
3. nap

tengerek és 
szárazföld

(horizontális)
+

füvek, magvas 
gyümölcsfák

6. nap
szárazföldi 

állatok 
+ ember

+
Szaporodjatok, 
sokasodjatok, 
töltsétek be a 

földet!
7. nap 

megáldott és megszentelt nap

És látta Isten, hogy mindaz, amit 
alkotott, íme, jó nagyon!




5…ember sem volt, aki művelje (ָעַבד) a földet.


15Fogta az Úr Isten az embert, és Éden kertjébe
helyezte, hogy művelje (ָעַבד) és őrizze (ָׁשַמר) azt.


23…kiküldte őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy
művelje (ָעַבד) a földet […] 24az Éden kertjétől keletre
kerubokat […] állított, hogy őrizzék (ָׁשַמר) az élet
fájának útját.

A képek forrása: https://www.christianiconography.info/sicily/genesisMonreale.html



A képek forrása: https://www.christianiconography.info/sicily/genesisMonreale.html

ַמר ׁשָּ – őriz

 korlátoz

 felelős érte (pl. Ter 4,9)

 megőriz, megtart (pl. Ter 17,9–10; 18,19;

26,5)

 vigyáz rá, gyógyítja, oltalmazza (pl.

Ter 28,15.20)

 Gyarapít

 megfigyel



1aÁldjad, én lelkem (ֶנֶפׁש), az Urat
[1b–4. vers: mennyei Király – követei a szelek és a tűz
5–9: vers: Isten és a föld – szilárd alapra állította, a 

vizeknek határt szabott
10–13. vers: Isten és a föld – vizek és hajlékok 
14–18. vers: Isten és a föld – kenyér, bor, olaj és hajlékok 
19–24: vers: Isten és a föld – hold, nap, idők – minden a 

helyén: „az ember kimegy dolgozni és munkáját végzi 
egészen estig (…) Uram, nagyok a te műveid, alkotásaid 
betöltötték a földet.”

25–26. vers: Isten és a tenger – tengeri lények és a hajózó 
ember

27–30. vers: az élők Istentől függő élete
31 – 35. vers: „örvendezzen műveinek az Úr (…) 

én pedig az Úrban lelem gyönyörűségem”]
35Áldjad, én lelkem (ֶנֶפׁש), az Urat!




