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50. Isten Ura a természetnek, ugye? • Teremtésleírások a 
zsoltárokban
 Zsolt 8

Az ember már a kezdetektől keresi a helyét a világ-
ban, kutatja, mi a szerepe és mi célból él itt a Földön. 
A Biblia első lapjain azt olvassuk, hogy az ember 
Isten legfőbb teremtménye, aki a Teremtőjével való 
kapcsolatra teljesen nyitott lény. Nem a véletlenek 
összjátéka alkotta meg az embert, hanem Isten.

A 8. zsoltár Istennek ezt a nagyságát és fenségét 
énekli meg. A zsoltárszerzőt teljesen lenyűgözi Is-
ten teremtő művének szépsége, és felteszi a kérdést: 
mi az ember?

? 1. Olvasd el a zsoltárt! Figyeld meg, miben látja a zsoltáros Isten nagyságát, és szerinte milyen 
szerepe van az embernek! A zsoltárban a teremtéstörténetből is ismerős képekkel is találkozhatsz. 
Melyek ezek? Azt olvastad, hogy Isten az embert dicsőséggel és méltósággal koronázta meg. Sze-
rinted ez mit jelent? 

Ezek szerint mi lennénk 
a teremtés koronái? Hááááááát…

 2. Az alább található bibliai igék is azt próbálják bemutatni, érzékeltetni, milyen kapcsolatban 
áll az ember Istennel. Egészítsd ki őket a megadott kifejezésekkel!

feledkezem meg, a jobbodat, tenyerembe véstelek be, én megsegítlek, ismertelek, úton vezetlek

Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom   ________   , és ezt mondom neked: Ne félj, 

  ! (Ézs 41,13)

Én, az Úr, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az , 

amelyen járnod kell! (Ézs 48,17)

De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem     rólad! Íme, 

  ! (Ézs 49,15–16)

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már . (Jer 1,5)

 3. A Bibliánkban találunk egy másik zsoltárt is, amely a teremtményeiről állandóan gondos-
kodó Isten dicséretét zengi. Ha megfejted az alábbi rejtvényt, megtudod, melyik zsoltárról van szó.

Ennyi évre szegődött el Jákób Ráhelért: 

Ebből vonj ki annyit, amennyi emberpárról a teremtésben olvasunk: 

A kapott összeget szorozd meg annyival, ahány versből a 8. zsoltár áll: 

Ehhez adj hozzá annyit, amennyi napon át esett az eső az özönvíz alkalmával: 

Ehhez adj hozzá még annyit, ahányadik napon Isten elhelyezte a világítótesteket az égbolton: 

Ha jól dolgoztál, megkapod a zsoltár számát: , amelynek címe: A teremtő és megtartó Isten.

 4. Olvasd végig ezt a zsoltárt! Mire emlékeztet? Sorold fel, minek a teremtését említi meg 
a zsoltáros! Kitől függ szerinte a világ „jóléte”?

? 5. A 30. versben ezt olvashatjuk: „Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod 
a termőföldeket.” Szerinted mit akart ezzel a zsoltáríró kifejezni?

Még nem zárult le a teremtés?

Ez a zsoltár mint egy himnusz énekli meg a teremtő Isten nagyságát és dicsőségét. Mindent, amit 
leír, abból a szempontból közelít meg, hogy annak Isten a teremtője. Ezért ad neki hálát, ezért illeti 
őt dicséret! 

 6. Gondold végig, mi mindenért dicsérhetjük 
ma Istent. Miért adhatunk hálát? Mi mindenért 
tudsz te személyesen hálát adni?
Ha van kedved, írd ide ezeket, akár imádság for-
májában is!


