
Az ember válasza Istennek 

9.Az ember teremtése  
-tanári lap- 

 

A teremtésben az ember egyedülálló helyet foglal el: 

-az ember Isten képmása 

-az ember természetében egyesíti a szelemi és az anyagi világot 

-az ember férfinak és nőnek lett teremtve 

-az ember Isten barátságába lett helyezve 

 

1.Az ember Isten képmása 

YouCat 56: Az ember a teremtés csúcsa, mert Isten őt saját képére teremtette. 
27Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette 

őket.(Ter 1,27) 

VIDEO FILM: Isten képmása( https://youtu.be/eC2_SdEJ4jo) 

-Az emberi egyed, mivel Isten képmása, a személy méltóságával bír: nem csupán valami, hanem valaki. Képes 

arra, hogy: 

-megismerje önmagát,  

-uralkodjék önmagán,  

-szabadon ajándékozza magát 

-közösségre lépjen más személyekkel 

-szövetségre hivatott a Teremtőjével 

-Isten mindent az emberért teremtett, de az embert arra teremtette, hogy Neki szolgáljon 

„ Az ember, az a nagy és csodálatos élőlény, mely Isten szemében minden teremtménynél 

értékesebb, akiért az ég és a föld és a tenger és minden teremtett test alkottatott: az 

ember, kinek üdvösségét Isten  

annyira megszerette, hogy még egyszülött Fiának sem kegyelmezett miatta: és 

folyamatosan mindent fölhasznál annak érdekében, hogy az embert fölemelje önmagához, 

és a jobbjára ültesse." (Aranyszájú Szent János) 

-A közös eredetnek köszönhetően az emberi nem egységet alkot.   

 

2.Az ember test és lélek tekintetében egy 

Az Isten képmására teremtett emberi személy egyszerre testi és szellemi lény.  

"Isten a föld porából alkotta meg az embert; és orrába lehelte az élet leheletét; 

így lett az ember élőlénnyé" (Ter 2,7). 

Az ember test és lélek egysége 

YouCat 62: A lélek az, ami minden embert emberré tesz...A lélek által lesz 

az anyagi test élő, emberi testté. A lélek teszi az embert olyan lénnyé, aki ki 

tudja mondani: „Én”, és fölcserélhetetlen egyénként áll Isten előtt. 

-Az Egyház tanítja, hogy minden egyes szellemi lelket Isten közvetlenül  

teremt -- nem a szülők "hozzák elő" --; azt is tanítja, hogy a lélek halhatatlan; nem vész el, amikor a halálban 

elválik a testtől, és a végső föltámadásban újra egyesülni fog a testtel. 

 

3. "Férfinak és nőnek teremtette őket" 

YouCat 64: Isten, aki a szeretet, és aki a közösség Ősformája, az embert férfinak és nőnek 

teremtette, hogy ketten együtt legyenek Isten képmása. 

-Az ember mindig a másik neművel való találkozásban vágyik beteljesülésre és 

kiegészülésre. 

„Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.”.... 

21Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik 

oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. 22Azután az Úristen az emberből kivett  

oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. 23Az ember így szólt: „Ez már csont a csontomból 

és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett.” 24Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez 

ragaszkodik, s a kettő egy test lesz.(Ter 2,18.21-24) 



 

-A férfi és a nő "egymásért" van teremtve, nem mintha Isten  mindegyiküket csak fél, tökéletlen embernek alkotta 

volna.  

Sokkal inkább személyes közösségre teremtette őket, melyben a két személy egymás "segítségére" lehet, mert 

egyrészt mint személyek egyenlők ("csont az én csontomból"), másrészt férfiúi és női mivoltuk kölcsönösen 

kiegészíti egymást.  A házasságban Isten úgy köti őket össze, hogy "egy testet" alkotva (Ter 2,24) tovább tudják 

adni az emberi életet: "Növekedjetek és sokasodjatok, és töltsétek be a földet" (Ter 1,28). A férfi és a nő mint 

házastársak és szülők, amikor továbbadják az emberi életet utódaiknak, különleges módon működnek együtt a 

Teremtő művével.   

-Isten semmiképpen sem képmása az embernek. Ő sem nem férfi, sem nem nő. Isten tiszta szellem, akiben 

semmiféle nemek közti megkülönböztetésnek nincs helye. De a férfi és a nő "tökéletességei" valamit mégis 

tükröznek Isten végtelen tökéletességéből: ilyenek az anya, az apa és a jegyes tökéletességei.  

 

4. Isten barátsága 

-Az első ember nemcsak jónak teremtetett, hanem barátságban volt Teremtőjével, és összhangban önmagával és 

az őt körülvevő, egész rábízott teremtéssel. 

Ameddig az ember szoros kapcsolatban maradt Istennel: 

-nem kellett meghalnia  

-nem kellett szenvednie.   

-férfi és a nő között összhang 

-az első emberpár és az egész természet közötti összhang  

-Az Istennel való bensőséges kapcsolat jele, hogy Isten az embert egy "kertbe" helyezte. Az ember ott él, hogy 

"művelje és őrizze" (Ter 2,15): a munka nem büntetés,  hanem a férfi és a nő együttműködése Istennel a látható 

teremtés tökéletesítésében. 

YouCat 57: Az embernek a teremtményekben a Teremtőt kell tisztelnie, és figyelmesen, lelkiismeretesen 

kell velük bánniuk. 

„Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat 

fölött, amely a földön mozog.” 29Azután ezt mondta Isten:  

„Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely 

magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt 

érlel, hogy táplálékotok legyen”(Ter 1,28-29)  

https://archiv.katolikus.hu/kek/kek00325.html#J243


 

Feladat 
 
Ha helyesen rakod sorrendbe a mondat részeit fontos dolgot tudsz meg az ember teremtéséről, majd 

írd le a sorrendet felhasználva a számokat LearningApps / Ember teremtés 
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7. a magad képmásául teremtetted, 

 
 

8.és gondjára bíztad,  
 

 



 
Az ember válasza Istennek 

9.Az ember teremtése  
-tanári lap- 

A teremtésben az ember egyedülálló helyet foglal el: 

-az ember  

-az ember természetében  

-az ember       lett teremtve 

-az ember       lett helyezve 

 

 

1.Az ember Isten képmása 

YouCat 56: Az ember a     , mert Isten őt    teremtette. 
27Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette 

őt, férfinak és nőnek teremtette őket.(Ter 1,27) 

-Az emberi   , mivel Isten képmása, a        bír: 

nem csupán valami, hanem    . Képes arra, hogy: 

-    önmagát,  

-    önmagán,  

-        magát 

-    lépjen más személyekkel 

-    hivatott a Teremtőjével 

-Isten mindent az emberért teremtett, de az embert arra teremtette, hogy Neki szolgáljon 

„ Az ember, az a nagy és csodálatos élőlény, mely Isten szemében minden 

teremtménynél értékesebb, akiért az ég és a föld és a tenger és minden teremtett test 

alkottatott: az ember, kinek üdvösségét Isten  

annyira megszerette, hogy még egyszülött Fiának sem kegyelmezett miatta: és 

folyamatosan mindent fölhasznál annak érdekében, hogy az embert fölemelje 

önmagához, és a jobbjára ültesse." (Aranyszájú Szent János) 

-A közös eredetnek köszönhetően az       alkot.   

 

2.Az ember test és lélek tekintetében egy 

Az Isten képmására teremtett emberi személy egyszerre testi és szellemi lény.  

"Isten a föld porából alkotta meg az embert; és orrába lehelte az élet leheletét; így lett az ember élőlénnyé" (Ter 

2,7). 

Az ember test és lélek egysége 

YouCat 62: A lélek az, ami         tesz...A lélek által lesz az

     , emberi testté. A lélek teszi az embert olyan lénnyé, aki ki tudja mondani: 

„Én”, és fölcserélhetetlen egyénként áll Isten előtt. 

-Az Egyház tanítja, hogy minden egyes szellemi     

   

teremt -- nem a szülők "hozzák elő" --; azt is tanítja, hogy a   

  ; nem vész el, amikor a halálban elválik a testtől, és a végső 

föltámadásban újra egyesülni fog a testtel. 

 

 

3. "Férfinak és nőnek teremtette őket" 

YouCat 64: Isten, aki a szeretet, és aki a közösség Ősformája, az embert férfinak és nőnek teremtette, hogy  

   legyenek Isten képmása. 

-Az ember mindig a másik neművel való találkozásban vágyik beteljesülésre és kiegészülésre. 

„Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.”.... 21Ezért az Úristen álmot bocsátott 

az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. 22Azután az Úristen az emberből 

kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. 23Az ember így szólt: „Ez már csont a 

csontomból és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett.” 



 

 

24Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test 

lesz.(Ter 2,18-24) 

-A férfi és a nő "      " van teremtve, nem mintha Isten  mindegyiküket csak 

fél, tökéletlen embernek alkotta volna.  

Sokkal inkább      teremtette őket, melyben a két 

személy egymás "segítségére" lehet, mert egyrészt mint személyek egyenlők ("csont 

az én csontomból"), másrészt       

     .  

A házasságban Isten úgy köti őket össze, hogy "egy testet" alkotva (Ter 2,24) tovább tudják adni az emberi életet: 

"Növekedjetek és sokasodjatok, és töltsétek be a földet" (Ter 1,28). A férfi és a nő mint   

   , amikor továbbadják az emberi életet utódaiknak, különleges módon    

       

-Isten semmiképpen sem képmása az embernek. Ő sem nem férfi, sem nem nő. Isten tiszta szellem, akiben 

semmiféle nemek közti megkülönböztetésnek nincs helye. De a férfi és a nő "tökéletességei" valamit mégis 

tükröznek Isten végtelen tökéletességéből: ilyenek az anya, az apa és a jegyes tökéletességei.  

 

4. Isten barátsága 

-Az első ember nemcsak jónak teremtetett, hanem barátságban volt Teremtőjével, és összhangban önmagával és 

az őt körülvevő, egész rábízott teremtéssel. 

Ameddig az ember szoros kapcsolatban maradt Istennel: 

-nem kellett      

-nem kellett    .   

-férfi és a nő között      

-az első    és az egész    közötti     

-Az Istennel való bensőséges kapcsolat jele, hogy Isten az embert egy "kertbe" helyezte. Az ember ott él, hogy 

"művelje és őrizze" (Ter 2,15):      ,  hanem a férfi és a nő együttműködése 

Istennel a látható teremtés tökéletesítésében. 

YouCat 57: Az embernek a teremtményekben a Teremtőt kell tisztelnie, és figyelmesen, lelkiismeretesen 

kell velük bánniuk. 

„Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat 

fölött, amely a földön mozog.” 29Azután ezt mondta Isten:  

„Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely 

magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, 

hogy táplálékotok legyen”(Ter 1,28-29)  

 



 

Feladat 
 
Ha helyesen rakod sorrendbe a mondat részeit fontos dolgot tudsz meg az ember teremtéséről, majd 

írd le a sorrendet felhasználva a számokat LearningApps / Ember teremtés 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

               
     

1.uralkodjék 
 

2.az egész világot, 
 

3.hogy egyedül neked, 
 

4.Az embert 
 

5.a Teremtőnek szolgálva 
 

6. minden teremtményen."  
 

 
7. a magad képmásául teremtetted, 

 
 

8.és gondjára bíztad,  
 

 



 


