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MAGNALIA DEI 
A 103. zsoltár összefüggésében 

 
 
Nemcsak történetek elbeszélésében találkozunk Isten nagy tetteinek emlí-
tésével, hanem a kultusz énekeiben, imádságaiban is gyakorta kerülnek 
felsorolásra Isten emlékezetes, magasztos cselekedetei. Joggal állapítja 
meg Nagy Antal Mihály: „A Biblia ugyanis olyan eseményekről tudósít, amelyek-
ben nemcsak az ember, sőt döntően nem az ember, hanem Isten cselekszik”.1 Ami-
kor Izráel története megírásáról van szó, akkor ezeket az eseményeket 
nem lehet figyelmen kívül hagyni azzal a meggondolással és indoklással, 
hogy megvizsgálni és értékelni csak a természetes emberi cselekedeteket 
lehet, az Isten csodáit nem. A zsoltárokban pedig éppen azokat a csodás, 
sorsdöntő cselekedeteket emlegetik, amelyeket Isten szövetséges népe 
megmentésére, megszabadítására cselekedett, esetleg a természet rendjét 
is megváltoztatva. „Izrael egész története egy hitvallásnak, Isten cselekedeteiről 
szóló üzenetnek a fundamentumára épül, s csak ez alapján érthető meg. Hogy ez a 
nép eredetét Isten tetteire vezeti vissza, országát az ő ajándékának, történelmi útját az 
ő vezetésének, növekedését az ő áldásának, mindenekfelett pedig katasztrófáit az ő 
ítéletének tulajdonítja, mindezt nem lehet egyszerűen ennek a népnek a történetétől 
elvonatkoztatni, és csak az egyéb eseményekre tekinteni úgy, mintha azokból állna az 
ő történetük. Az isteni beavatkozás a történeti események során olyan sok ponton 
jelentkezik, hogy immanens magyarázat teljességgel lehetetlen.”2 Maga az istenfélő 
izraelita életét és népének történetét Isten tetteinek folyamatában látja, 
imádságában és énekeiben ezekkel magasztalja Istent, ezeket az isteni 
tetteket énekli meg. Szép példája ennek a 103. zsoltár is. 
 A zsoltár Isten hűségét magasztalja, ahogyan az ő hűsége az em-
ber életében és népének történetében megmutatkozik. A zsoltárt 
kolometrikus felépítésében3 Frans Breukelman öt versszakra bontva vizs-
gálja.4 Mind a kolometrikus szerkezet, mind a versszakok sorrendje és 
összekapcsolódása olyan logikus egységet, költői szépséget és tartalmi, 

                                                 
1 Nagy Antal Mihály: Bibliai hermeneutika. Sárospatak, 1996, 40. p.  
2 Westermann, Claus – Gloege, Gerhard: A Biblia titkai. Bevezetés a Bibliába. Bu-
dapest, 1997. 66. p., Idézi Nagy Antal Mihály: Izrael története.  Sárospatak, 2007, 
13. p. 
3 Breukelman, Frans: Bijbelse theologie. Deel I,1. Schrift – Lezing. Een 
verhandeling over de kolometrische weergave van bijbelsi teksten als hulp bij het 
lezen en als grondslag voor de exegese. Kampen, 1980. 
4 Breukelman, Frans: Biblische Theologie Teil II.  £yrbd  DEBHARIM Der 
Biblische Wirklichkeitsbegriff des Seins in der Tat. Kampen, 1998.  232-245 pp. 
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teológiai teljességet mutat, hogy annak áttekintése nyereséget jelent a 
Biblia megértésében. 
 Az első versszak, az 1-5 versek formája és tartalma szerint is 
hdw t-nak, hálaadásnak nevezhető. Az egyén hálaéneke himnikus formá-
ban. Nem gyakran, de máshol is megtalálható, hogy a hálaadásra, dicsé-
retmondásra valaki magát úgy szólítja fel, hogy a lelkét (y H p n) hívja fel az 
Urat dicsérni (Zsolt 104,1; 146,1). Az első versszak első két versében 
olyan parallelizmusokat találunk, amelyeket külön is jó megfigyelni, és 
annak értelmét megfogalmazni. 
 

hwhy -te ' y÷HŸ p¬n y÷k‹r”Jb 
ÙHŸd”q £ E H - t e ' y—b”r⁄q-l√k Õw 

hwhy -te ' y÷H⁄ p¬n y÷k‹r”Jb 
wy√l˚mÕCg- l√Jk y÷ x⁄Jk⁄H÷K t-l —'Õw 

 
Ez a négy sor két olyan parallelizmus, amelyek egymás között is 

párhuzamosságot alkotnak. A parallel sorok első felében a y H p n megfele-
lője a második sorban a yb rq. A harmadik sor ykrb megfelelője a ne-
gyedik sorban a yxkH t. A H p n nem egy része az egyénnek, hanem magát 
az egyént egész teljességében jelenti, az élő személyt, aki belsejeiből különfé-
le módon nyilatkozik meg. Az áldásmondás a benső külső megnyilatkozá-
sa, az opus ad extra. Áldást mondani azt jelenti az ember részéről, hogy 
Istent nagynak, erősnek, győztesnek vallja azáltal, hogy Isten hűségéről 
vallást tesz tetteinek elbeszélésével. Ezzel párhuzamos megfogalmazás 
negatív formában, hogy nem feledkezik el Isten tetteiről, sőt szüntelenül 
emlékezetében, gondolatában tartja mindazt a jót, amit Isten tett vele, 
azzal van tele szíve, az uralja értelmét.  

A parallelizmus második felében a tetragrammaton először pár-
huzamban áll az ő szent nevé-vel, aztán pedig a minden ő cselekedetei-vel. Az a 
következtetés vonható le ebből, hogy Isten lénye a cselekvésben való lét, 
nem valami elvont fogalom, sem nem valami elrejtett, titokzatos lény, 
hanem megismerhető cselekedeteiből. Breukelman ezt fontos teológiai 
tétellé is fogalmazza: „Das Sein Gottes ist Gottes Sein in der Tat.”5 To-
vább vezetve a gondolatsort azt is hozzátehetjük, hogy nevét tettei által 
teszi ismertté és naggyá. A Szentírás úgy teszi ismertté Isten szent nevét, 
hogy elbeszéli tetteit. A 103. zsoltár úgy jelenti ki Isten nevét, hogy tetteit 
elbeszélve hűségét mutatja fel.  

A parallelizmus olyan összekapcsolásra is alkalmat ad, ami nem 
lényegtelen a zsoltár megértése szempontjából. Az első parallelizmusban 

                                                 
5 Breukelman, Frans: Biblische Theologie.  234. p. 
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is van egy többes szám és a másodikban is. A ybr q illetve a w y l w m g. Mind 
a kettőt még erősíti az előttük álló  lk a teljességet aláhúzva. Isten tettei-
nek teljessége igényli az ember hálaadásának teljességét, az ember egész 
bensőjét, egész személyiségét. Két különböző valóságról van szó, amelyet 
a birtokos személyrag jelöl, de ennek a két különböző valóságnak teljesen 
meg kell felelni egymásnak. Az ember lelkét, egyéniségét teljesen eltölti az 
Isten fáradozása értünk, amely Isten nagyságát ismerteti meg velünk, a 
Gloria Dei-t, és ez indít az Isten magasztalására, a glorificatio-ra. A zsol-
tárban a továbbiakban is több többes számmal találkozunk, és a lk is 
még hétszer megtalálható a zsoltárban (3.a.b., 6., 19., 21., 22a.b.). Isten 
számos tettében teszi ismertté magát, jelenti ki szent nevét. A következő 
három versben éppen ezeknek a tetteknek a felsorolása következik. Vagy-
is éppen annak a kifejtése, hogy mit kell érteni az utolsó helyen említett 
szón, a w y l w m g tartalmán. Hat sorban jeleníthető meg ez a rész, és az első 
öt sorban participiumi formák fejezik ki Isten cselekedeteit, majd az utol-
só, hatodik sorban egy perfectumi igealak zárja le a felsorolást. 

                       y÷kEn◊w‹v-l√k⁄l 
—x‘l◊ Js—h 

        y÷kÕy“'ÿl ‹x— Jt- l”k⁄l 
'Ep◊r“h 

            y÷k ÕyC√ y—x t— x—J H ÷m 
l E ' Ù C g — h 

     £y÷m‹x—r Õw dese x 
y÷kEr⁄K X—v⁄m— h 

           ™Ey⁄dev bÙK X—Ib 
—vy÷Jb⁄W¬Jm —h 

       y÷kÕy“r˚vÕn reH eC n—Jk 
HEJd— xŸt÷Kt 

 
Többször találjuk ebben a részben az arám formájú yk 

suffixumot egyes vagy többes számú második személyű személyrag tolda-
lékaként, amelyről Delitzsch azt állapítja meg, hogy ez a hangsúlytalan í 
éppen olyan, mint ahogyan az eredeti y ÷ J t — ' helyett csak ⁄J t—' hangzik vagy a 
y÷k√l helyett csak ™√l . Ezen a helyen kívül a zsoltárokban csak a 116,7.19 
verseiben, a Jeremiás 11,15-ben valamint a Királyok könyve észak-
palesztinai próféták történeteiben található. Jelentése nem tér el a rövi-
debb formától, arra azonban alkalmas, hogy a második személyt hangsú-
lyosan is kiemelje. 
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Az egész zsoltár az egyén magasztaló, hálaadó éneke. Ez az egyén 
azonban nem egyedüli, hiszen Isten javait úgy nyeri el, mint népe egyik 
tagja. Mintegy az egész nép képviseletében szól, az egészet megjelenítve 
(pars pro toto). Az Istennel való kapcsolatban a személyes jelleget teszi 
hangsúlyossá, amelyet már a második személy is előtérbe állított. Ebben is 
az mutatkozik meg, hogy az Ószövetség Istenről nem általánosságban 
beszél, hanem tetteiben, és az Istennel való kapcsolatról sem személytől 
elvonatkoztatottan, hanem kifejezetten személyes jelleggel. 
 A második versszakban (6-9 versek) olyan fogalmakkal találko-
zunk, amelyek jellemzőek arra a szövetségi viszonyra, amellyel Isten az 
embert, az egyént és a népet magához kapcsolja. Ezekben a fogalmakban 
látja Breukelman azt kifejezésre juttatva, ahogyan Isten magát az ember 
számára megismerteti. Isten igaz volta igazságtételeiben nyilvánul meg, 
hűsége pedig irgalmas cselekedeteiben, könyörületességében jelenik meg. 
A második versszak kolometrikusan így jeleníthető meg: 
 

              hwhy 
tÙq” d⁄c hEW◊v 

             £y÷q˚H‹v -l√kÕl 
£y÷X”Lp⁄H÷m˚ 

           heH◊mŸl wy“k“rÕJd 
¬vy÷dÙ y 

       wy“tÙly÷l‹v 
lE'”r⁄W«y yEn⁄b ÷l 

       hwhy 
§ C̊n—xÕw £˚x—r 

         desex-b—r Ãw 
£«y¬Lp¬' ™ e r e ' 

          by÷r√y 
x—cen”l- '◊l 

       rÙKX«y 
£√lÙvŸl '◊lÕw 

 
Isten igaz volta igazságszolgáltató döntéseiben, ítéleteiben mutat-

kozik meg. Két többes számot találunk itt. Az isteni igazság, Isten igaz 
volta számos igazságszolgáltató cselekedetben ölt testet. A hqdc többes 
száma ritka és szokatlan is ebben az összefüggésben. A második többes 
szám viszont szinte szükséges, de mindenképpen természetes, már az 
összefüggésnek megfelelő. 
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Amit Isten népével elkezdett és történetében továbbvitt, azt ta-
pasztalja meg minden egyén is. Az elnyomottaknak Isten igaz voltát és 
igazságos ítéleteit cselekedetei teszik érzékelhetővé. Ezt adta tudtul Mó-
zesnek és Izrael fiainak. Ez a hetedik vers két sorával, mint egy híd vezet 
át ahhoz az utolsó négy sorhoz, amelyekben Isten hűsége van leírva. Ez a 
részletezés érzékelteti, hogy Isten igazsága végső soron, legbelső tartal-
mában az ő hűsége. Az Exodus 34,6-ban, ahol Isten Mózesnek lényét 
jelenti ki, ugyanezek a fogalmak szerepelnek. Itt egyedül az utolsó helyen 
említett fogalom, az tm ' marad el. Ennek az tm'-nek a részletezését, 
mibenlétét mondják el a megelőző fogalmak. Isten igaz volta és hűsége 
azok a megváltozhatatlan jellemzői, amelyeket tetteivel népe és az egyén 
tudomására hozza. Ezek a tettei egyrészt igaz voltából következően igaz-
ságszolgáltatása minden szinten és minden összefüggésben, másrészt 
pedig hűségéből következően könyörületes bánásmódja, ahol nem haragja 
tart örökké, és nem ítélkezését gyakorolja vég nélkül, hanem kegyelmesen 
fordul népe és az egyén felé, szánakozással cselekszik, szövetségét nem 
elveti, hanem hűségesen megtartja. 

A második versszakban bemutatott szövetséges viszonyt, az ir-
galmas cselekedetek megvalósulását találjuk a harmadik versszakban (10-
14 versek) az emberi élettér vonatkozásában, a negyedik versszakban (15-
18 versek) pedig az emberi életidőre vonatkozóan. 
 A harmadik versszak a második versszak utolsó parallelizmusá-
nak bővebb kifejtése. Ez formailag is kifejezésre jut. Két nemmel kezdő-
dő mondat állt a második versszak végén, és két nemmel kezdődő mon-
dat található a harmadik versszak elején. Ezt követi az indoklás az ember 
teljes életterének bemutatásával. 

        ˚n√l ‰W√v 
˚nyE'“X‹x—k '◊ l 

             ˚nyEl“v l — m √ g ˚nyEt◊nÙ‹v—k 
'◊lÕw 

          ¶er“'”h-l — v £«y—m“H 
J—h◊bÕ g÷k y÷Jk 

          wy”'ErÃ y-l—v 
ÙJd⁄s—x r —b√Cg 

         b”r‹v—Jm÷m x“ rÕz÷m 
q◊x⁄r÷Jk 

            ˚nyEv”HŸLp- te' C̊neJm ÷m 
qy÷ x⁄r÷ h 

           £y«n”Jb-l —v b”' 
£Ex—rŸJk 



Dr. Börzsönyi József 
 

40 

          wy”'ErÕ y-l—v 
hwhy £ — x ÷ r 

              ˚nEr⁄c«y v — d √ y 
'˚h-y÷ Jk 

            ˚n⁄xƒn‹' 
r“p”v-y÷Jk r ˚ k ƒ z 

 
Három fogalom van itt a gonosz cselekedetek megnevezésére, 

mindenik többes számban. Az Exodus 34,7-től abban különbözik csupán, 
hogy ott ugyanezek a fogalmak egyes számban vannak felsorolva. Ezek 
között a legsúlyosabb a vH p, a szövetségi életrenddel tudatos szembefor-
dulás, ebből az életrendből való kiszakadás, lázadás. Mindezeket megha-
ladja Isten könyörületessége, és ez térbelileg jut kifejezésre: amilyen magas 
az ég a föld felett, olyan hatalmas könyörületessége az őt félőkön, és ami-
lyen távol van napkelet napnyugattól, olyan távol veti el tőlünk lázadása-
inkat. Az ember életterének teljessége minden irányban, a lehető legna-
gyobb távolságot említve mind horizontális mind vertikális irányban. A 
gonosz eltávolításának radikális tette szemléletes kifejezésben. Mégis a két 
utolsó parallelizmusban teljesedik ki a könyörületesség indoklása, ahol 
már nem térbeli távolságokról van szó, hanem teljes szívbeli közelségről, 
megértésről. Az atya gyermeke iránti megértő szeretetéről, amit még fö-
lülhalad a teremtő ismerete teremtménye helyzetéről. Tudja jól, hogy 
milyenek vagyunk, védtelen teremtmények, segítségre szorulók, állandóan 
a halál által fenyegetettek, csak az Isten ajándékaként kapott lehelettel 
életben lévők. Csak Isten könyörületessége folytán élünk a halál fenyege-
tettsége közepette. Az ősi antifónikus ének gondolata szerint: „Sola hac 
misericordia Dei media morte in vita sumus”.6 Ebben teremtett voltun-
kon túl, esendő, múlandó voltunk is jellemzője emberi létünknek. A te-
remtéstörténetre utalás mellett a bűneset története is a kifejezés hátteré-
ben van. 
 Amint a második versszak utolsó két sorának bővebb kifejtése a 
harmadik versszak, úgy a harmadik versszak utolsó két sorának további 
magyarázata a negyedik versszak. Itt az ember életének időkorlátairól lesz 
szó. Ez is indoka, magyarázata Isten könyörületességének. 

               wy”m√y 
ry÷c” xeJk HÙn¤' 

                                                 
6 Utalás a Fischer, A. F. W.:  Kirchenlieder-Lexicon. Hymnologisch-literarische 
Nachweisungen über ca. 4500 der wichtigsten und verbreitesten Kirchenlieder 
aller Zeiten in alphabetischer Folge nebst einer Uebersicht der Liederdichter. 
Gotha, 1879.  92. p. 
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         ¶y÷cƒy § EJk h’ d”KW— h 
¶y÷c⁄Jk 

      C̊nenyE' Ù J b - ‰ r ⁄ b ” v 
¬x˚r y÷Jk 

      ÙmÙq⁄m dÙv 
C̊nery÷Jk¬ y-'◊ lÕw 

      
 hwhy dese xÕw 

              £√lÙv-d—vÃw 
£”lÙvEm 

          
wy“'ErÕ y-l—v 

             £y«n”b yEn⁄b« l 
Ù t”q⁄ d÷ cÕw 

           
Ùty÷rŸb y E r Ÿ m ◊ H ⁄ l 

             
wy“dÁJ q÷p yE r⁄k◊zŸ l 

           
£“tÙW‹v¬l 

 
Az H w n ' szó valamennyi előfordulásában egyes számban találha-

tó. Főként költői szövegekben fordul elő, a Zsoltárokban 13-szor, Jób 
könyvében 18-szor, valamint 8-szor Ézsaiásnál. Buber az előfordulások 
felében kicsinyítő képzővel, emberkének (Menschlein) fordítja, ezen a 
helyen is, ezzel is az ember kicsiny volta jut kifejezésre. Az előző versszak 
utolsó parallelizmusa az ember mulandóságát, védtelenségét állapította 
meg, ebben a versszakban ez még részletesebben kerül bemutatásra. Ez-
zel szemben áll Isten minden időkre kiterjedő könyörületessége. Az idő-
beni különbséget olyan szembetűnően fejezi ki az emberre és az Isten 
könyörületességére vonatkozó idő-meghatározás. Egyik helyen a napok 
(w y m y), a másik helyen a minden időket magában foglaló teljes idő 
(£lwv-dvw £ lw vm). 

A könyörületességhez ebben a részben csatlakozik Isten igaz-
voltának említése is, a h q dc. Ennek a fogalomnak az említésével az 
egész leírás mintegy keretbe foglaltatik. A második versszak ezzel kezdő-
dött a bevezető hálaének után, és itt a záró rész előtt ezzel fejeződik be 
Isten nagyságos tetteinek felsorolása.  
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Isten mindezen tettei azokat illetik, akik őt félik. Háromszor is 
visszatér a wy'ry megjelölés, egyszer az előző, kétszer ebben a versszak-
ban. Az utolsó három sor pedig részletesebben el is mondja, hogy kik is 
azok, akik őt félik. Azok, akik megőrzik szövetségét, gondolnak rendelke-
zéseire, hogy azokat megvalósítsák. 

Ez az első négy versszak részletesen kifejti a szövetség rendje 
szerinti életet, főként azt, hogy mennyi mindent tesz Isten tettekben 
megnyilvánuló szövetségének érdekében. Minden tettének az összefogla-
lása könyörületessége, gazdag, bőséges könyörületessége (dsx b r). A 
dsx szó mind a négy versszakban előfordul, mint központi fogalom. 
 Az utolsó, ötödik versszak olyan parallelizmussal kezdődik, ame-
lyik összefoglalja az előzőkben részletesen kifejtett minden isteni cseleke-
detet. Isten királyi uralma, amely mindenekre kiterjed, az alapja minden 
tettének, amelyeknek közelebbi jellemzése már elhangzott. Végül is Isten 
mindenekre kiterjedő királyi uralma az indíték arra, hogy mindenek őt 
dicsérjék.  
 

             Ù'Ÿs÷Jk §y÷ k Eh £«y—m√LH —Jb 
hwhy 

         ‰l“H“m l◊Jk—J b 
Ùt˚k⁄l—m˚ 

            wy“k”'⁄l—m 
hwhy ˚ k ‹ r ” J b 

            Ùr”b⁄d yEW◊ v 
¬x◊k yEr ◊Jb«Cg 

             Ùr“bŸJd lÙq⁄Jb 
¬v◊mŸH÷l 

                 wy“'“bŸ c-l”Jk hwhy 
˚k‹r“Jb 

             ÙnÙcŸr yEW◊ v 
wy”t⁄r“H ⁄m 

       wy“W‹v—m-l”Jk hwhy 
˚k‹r”Jb 

      ÙJt⁄l—H⁄mem 
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Az Istent magasztaló himnuszok általában felszólítással kezdőd-

nek, majd ezt követi az indoklás, gyakran y k kötőszóval bevezetve. A 103. 
zsoltár a felszólítást a végére hagyta. A zsoltár kezdetén van ugyan egy 
megszólítás, ami a zsoltáros saját lelkének, önmagának szól, ez aztán át-
alakul Isten jótéteményeinek felsorolásába hálaénekként. A zsoltár végén 
lévő felszólítást megelőzi Isten nagy tetteinek összefoglaló említése, a 
tettek tettének megnevezése: trónját Isten a mennyekben állította fel, és 
ott az erősen áll. Ez az erős trón határozza meg a földet és azon minden 
eseményt, a mennyei trón nem inog meg, és ezért nem bizonytalan az 
események folyamata a földön sem. A l H m ige többségében participiális 
formában található, itt perfectumi alakkal találkozunk. Buber megjegyzése 
ezzel az igével kapcsolatban az, hogy ez nem a hatalom birtoklását jelenti 
pusztán, hanem annak tényleges gyakorlását, hasonló mondható el a 
twklm-ról is, nem királyság elvont értelemben, hanem a királyi hatalom 
gyakorlása, királyként cselekedni, igazságot szolgáltatni, békességet terem-
teni, szolgaságból megszabadítani. Isten királyságára vonatkozóan ez szö-
vetségének érvényesülését jelenti, amelyben igaz volta válik ismertté, igaz-
ságos tetteinek sora, története, amely végső soron hűségének bizonysága, 
hűséges cselekedeteinek története. Ez a hűség Isten szövetségi rendjébe 
tartozik, és az ő részéről ez a szövetség változhatatlan. A szövetségben 
mindig az én-te viszony, a Buber által olyan erőteljesen hangsúlyozott 
„Ich und Du” a nélkülözhetetlen elem. Ebben a zsoltárban is, mint általá-
ban a Bibliában ennek a szövetségnek a rendje a minden hatalommal 
rendelkező nagyobb az egyik oldalon, és az alárendelt, szolgálattal tartozó 
kisebb a másik oldalon. Izrael Istene a nagyobb, ez szövetsége tetteiben, 
igaz voltában, hűségében nyilvánul meg, és népe vagy népének tagja a 
kisebb minden tekintetben, élete terét illetően minden dimenzióban, élete 
idejét illetően a teljes múlt és jövő vonatkozásában. 

A Szentírásban három alapvető dologról van szó: az időről (nap 
és napok), a helyről (a földről az ég alatt) és a cselekvésről. Az előző kettő 
ennek a harmadiknak a szolgálatára áll. A Biblia nem kozmikus folyama-
tokról, sem nem történelmi folyamatokról szól, hanem arról a valóságos 
történésről, amely Isten szavának a megvalósulása, a £ y r b d történése. 
Ez nem valami folyamat törvényszerűsége szerint megy végbe, hanem 
annak a r b d-nak a sorozata, amely szó és cselekedet egyben. Isten, a 
szövetség Istene áldást áraszt minden teremtményére mennyei trónusáról 
királyságának, uralkodásának minden területén. Az így megáldottak áldják 
őt a maguk részéről. Elsősorban is szolgái, seregei, de még minden tettei 
is és uralmának minden területe. A felsorolás végén áll a zsoltár kezdetén 
megszólított, maga a zsoltárköltő ezzel a megnevezéssel: lelkem vagy 
másként minden bensőm, azaz a teljes személyiség, amely pontosan meg-
felel Isten minden fáradozásának, szövetségeséért tett minden cselekede-



Dr. Börzsönyi József 
 

44 

tének. A teljesség abban is kifejezésre jut, hogy a mennyei trónusról min-
denre kiterjedő uralomra univerzális dicséretmondás a válasz. Ezért sora-
koztatja fel a zsoltáros a dicséretmondásban Isten királyi uralmának teljes-
ségét, az ő egész hlHmm-t. Ott vannak az angyalok, követek, erővel 
felruházott hősök, győztes megvalósítói Isten beszédének, szavának 
megcselekvői, ott vannak seregei, „hivatalnokai”, akik mint számtalan 
tisztviselők közvetlen közelében vannak, hogy tegyék azt, ami parancs-
ként szól hozzájuk, és ami kedves Isten előtt, az ő tetszésére szolgál 
(§wcr), és ott vannak tettei, az „opera Dei”, amelyek bizonyságai minden 
területre kiható uralmának. Itt sem beszél az Írás általánosságban esemé-
nyekről, természetről vagy történelemről, hanem konkrétan Isten tetteiről 
és uralkodásáról, amely szövetségének rendje szerint történik, amely kö-
nyörületes cselekedeteinek és hűségének története, a mindenek fölött 
uralkodó misericordia.  

Az elemzés során Breukelman kapcsolatot fedez fel és mutat ki a 
103. zsoltár és a Mi Atyánk három kezdő kérése között. Mindjárt a zsoltár 
elején találjuk az Úr nevét, úgy is mint szentségének nevét. A 
Tetragrammaton a zsoltárban aztán végig jelen van, minden versszakban 
megjelenik, olykor többször is, az utolsóban ötször. Isten neve megszen-
telése éppen azokban a tettekben történik, amelyeket ő hűsége és igaz 
volta következtében tesz. Minden tettének teljessége pedig királyi uralmá-
ba tartozik. Királysága kiterjed mindenekre, királyi uralmának érvényesü-
lése teszi az ember életét rendezetté, népének sorsát sikeressé, annak a 
szövetségi köteléknek megfelelővé, amellyel Isten ezt a népet magának 
választotta. Az utolsó versszakban Isten királyságáról hangzik el szép 
vallástétel. Itt kerülnek felsorolásra akaratának és jótetszésének megvalósí-
tói, végrehajtói. A mennyei trón királya velük valósítja meg akaratát. Így 
szolgálhat háttérül és alapul a zsoltár a kérésekhez: szenteltessék meg a te 
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.  
 




