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DICSÍTSD ISTENET!

2023. január 15

Szentírás NKJV : Ps. 19; Ps. 139:13-14; Volt. 33:18-19; Lukács 
2:10-14; Péter 4:12-16; Jel 7:1-4,9-17

Prédikáció mondatban : Isten megérdemli, hogy dicsőítsékban benaz 
életem, éskeresztülaz életem.

[Ezt az üzenetet csodálatos MIT-hallgatóimnak ajánlom, akik oly keményen 
dolgoznak azon, hogy tökéletesítsék képességeiket Isten szavának 
megosztásában. Isten áldjon mindnyájatokat Jézus nevében!]

Az elmúlt hetekben, amikor ezen a szolgálaton gondolkodtam, 
megkérdeztem az Urat, mit szeretne, ha megosztanék veletek ma. Két 
szót adott nekem: „Dicsérjétek Istent”. Szóval, az Ő segítségével 
szeretném, ha ezt ma megtennénk.

Biztos vagyok benne, hogy a zsoltáríró Dávid ezen 
gondolkodott, amikor a 19. zsoltár szavait írta.

Érzékeny gyülekezeti olvasmány:

19. zsoltár Az egek hirdetik Isten dicsőségét ; és a
az égbolt az Ő keze munkáját mutatja.2Nappal nappal 
beszédet mond, éjszaka pedig tudományt tár fel.3Vanse 
beszéd, se nyelvholhangjuk nem hallatszik.
4Az ő vonaluk az egész földön átjárt, és beszédük a 
világ végezetéig. Azokban sátort állított a napnak,5

Melyikvanmint a kamrájából kilépő vőlegényésörül, 
mint egy erős ember, hogy futja versenyét.6Emelkedik
vana menny egyik végétől, és köre a másik végéig; és 
nincs semmi rejtve a melege elől.7

, konvertálása
a lélek; az ÚR bizonyságtételevanpersze, bölcsessé téve 
az egyszerűt;8Az ÚR törvényeivannakigaz, örvendezve a 
szívnek; az ÚR parancsolatavantiszta,

Az ÚR törvényevantökéletes
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a szem megvilágítása;9Az ÚR félelmevantiszta, örökké 
tartó; az ÚR ítéleteitvannakigaz ésteljesen igazak.10

Több kívánni valóvannak mint az arany, igen, mint a 
sok finom arany; édesebb is, mint a méz és a méhsejt.11

Sőt tőlük figyelmeztetik szolgádat,ésmegtartásukban
vannagy jutalom.12Aki meg tudja érteniövéhibák? 
Tisztíts meg a titoktólhibákat.13Tartsd vissza szolgádat 
is a beképzeltségtőlbűnök;ne uralkodjanak rajtam. 
Akkor feddhetetlen leszek, és ártatlan leszek a nagy 
vétkekben.14Legyen kedves számodra számod beszéde 
és szívem elmélkedése, Uram, erőm és Megváltóm.

Dávid azzal kezdi, hogy Isten dicsőségéről beszél, amely az Ő 
teremtésében nyilvánult meg. Aztán a 139. zsoltárban teszi igazán 
személyessé. Megnézi magát a tükörben, és azt mondja:

Zsolt 139:13-14 … Te alkottad belső részeimet; te
betakart anyám hasába.14Dicsérni foglak, mert félekés
csodálatosan készült; csodálatosak a Te műveid, és
hogylelkem nagyon jól tudja.

Miközben ezeket a verseket olvassuk, soha ne felejtsük el, hogy 
Isten dicsősége mindannyiunkban meglátszik. ben jöttünk létre
képéshasonlósága mindenható Istené (1Móz 1:26-27).

Visszatérve a 19. zsoltárra, Dávid továbbra is elmélkedett és 
kiterjesztette Isten félelmetes dicsőségét és fenségét. Nemcsak a 
teremtésben, hanem az Ő igazságában is, amely törvényében 
tükröződik. Ő mondta:

- Az Úr törvénye tökéletes
- Az Úr törvényei helyesek
- Az Úr parancsolata tiszta

Ez elvezet bennünket a kérdéshez: „Isten dicsőséges teremtésének 
és igazságos törvényének fényében hogyan éljünk hát?”
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Nos, Isten megválaszolta nekünk ezt a kérdést a Kivonulás könyvében. 
A 19. és 24. fejezet arról szól, hogy Isten dicsőségesen leszáll a Sínai-
hegyre, és megadja Mózesnek a Törvény részleteit, amelyeket az 
embereknek követniük kell és engedelmeskedniük kell. Mózes 
körülbelül 500 évvel megelőzte Dávidot, de Dávidhoz hasonlóan ő is 
mélyen gondolkodott Isten dicsőségéről. Aztán a 2Mózes 33-ban az 
egyik legmerészebb kérést teszi, amelyet emberi lény valaha is 
megfogalmazott. Isten éppen most teljesítette kérését, hogy továbbra 
is vezesse Izrael gyermekeit az ígéret földjére, súlyos bűnösségük 
ellenére. Ebből az interakcióból Mózes világosan látta, hogy Jahve 
sokkal többről szól, mint a törvény és az igazságosság. Ezért a lehető 
legegyszerűbben és közvetlenül megkérdezte tőle:

Volt. 33:18 … „Kérlek, mutasd meg a Tiédet dicsőség. ”

És hihetetlen módon Isten azt mondta:

2Mózes 33:19 „Mindent magamévá teszek

te, és én hirdetem az ÚR nevét előtted. Kegyes leszek, 
akihez könyörülök, és könyörülök, akihez könyörülök."

jóság előtt haladjon

Mózes „dicsőséget” kért. Isten megmutatta neki a „jóságot”. Ami azt 
mondja nekem, hogy Isten elméjében az Ő dicsősége az Ő jóságában 
mutatkozik meg! A „jósághoz” pedig hozzátette a „kegyelmet” és a 
„könyörületet”. Ez Istenünk modus operandija!

Aztán 1500 évvel Mózes után, amikor a Messiás készen állt a 
kinyilatkoztatásra, Gábriel megjelent Máriának, és azt mondta 
neki, hogy nevezze el fiát „Jesuának” (Lukács 1:31). Nevét 
Jézusnak angolosítottuk, de amikor József megkapta angyali 
üzenetét Mária gyermekéről, azt mondták neki, hogy azért 
kapta a Jesua nevet, mert „megmenti népét bűneitől” (Mt 1:21). 
Yeshua azt jelenti: Jahve a megváltás.
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Tehát, mint korábban láttuk, Isten dicsőségeerőa teremtésben 
jelent meg, és Isten dicsőségeigazságosság a Törvényben kiderült. 
De az, ami megmozgatta az eget és a földet, és egy csillag 
megjelenését idézte elő keleten, és angyalokat látogatott el a 
pásztorokhoz Betlehemben, nem a teremtés vagy az igazságosság 
volt. Isten jósága és kegyelme, irgalom és könyörületessége, 
szeretete és megbocsátása volt ez a kis Jesuában (János 3:16).

Jézus egy istállóban született, egy csomó állat mellett. Ez volt
nemszerencsés kezdet, bármilyen emberi mércével mérve. 
Tehát most, az Ön örök javára, hadd adjam át szakértői 
elemzésemet, betekintést és megértést arról, ami ezután 
történt.

Az angyalok az égből néztek le, és életükre nézve nem 
tudták megérteni, miért viselkedik Isten olyan furcsán. 
Hogy a csudába küldhette egyszülött Fiát a világra, és a 
lehető legrosszabb körülmények között születhetett? Az 
egyik angyal egyszerűen nem bírta tovább, így kiosont, 
miközben a többiek nem néztek, és lerohant 
Betlehembe. Megtalálta az egyetlen embercsoportot, 
amely ébren volt abban az éjszakai időben – egy csomó 
pásztor vigyázott a nyájaikra, nehogy vadállatok 
támadják meg őket. Hirtelen a semmiből megjelent az 
angyal, aki Isten színe elől jött, Isten dicsősége volt 
mindenhol. Képzelheti, hogy a pásztorok teljesen 
megijedtek, de az angyal kénytelen volt megosztani 
velük a Megváltó jó hírét. Ő mondta:

Lukács 2:10-12 … nagy örömet hozok nektek
ami minden embernek lesz.11Mert született ma neked 
Dávid városában , aki az Úr Krisztus.12

És ezlesza jel neked: Találsz egy kisbabát pólyába 
bugyolálva, jászolban fekve."

egy Megváltó
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Más szavakkal, az angyal azt mondta: „Ne tévesszen meg 
pásztorokat. Ez a baba a jászolban inkognitóban van itt. 
Valójában a mindenható Isten, aki testben jelent meg” (1Tim. 
3:16)!

És miközben átadta ezt az üzenetet, a mennyei haverjai 
rájöttek, hogy felszállt, és rájöttek, hová ment, és mit 
csinál. Szóval, elindultak utána.

Lukács 2:13-14 És hirtelen[ezek a srácok GYORSAN utaznak!]ott
Az angyallal a mennyei seregek sokasága dicsérte 
Istent és ezt mondta:14" ,
a földön pedig békesség, jóakarat az emberekhez!”

Dicsőség a magasságban Istennek

Itt van a legfontosabb pont, amiről ma beszélni szeretnék
miért dicsőítjük Istent, éshogyan dicsőítjük Istent: Dicsőítjük 
Istent, mert Ő a mi Megváltónk, és megmentett minket a bűn 
halálbüntetésétől. Ez egy nagyon jó ok Isten dicsőítésére! És a 
legjobbútIsten dicsőítése azt jelenti, hogy kiveszünk egy 
oldalt az angyalok könyvéből, és mindenkivel megosztjuk az 
„evangéliumot” – az üdvösség „örömhírét”.
esetleg lehet.

„Nevezd Jesuának, mert megmenti népét bűneitől.”

„Mert megváltó született nektek ma Dávid városában, 
aki az Úr Krisztus.”

Ha figyelembe vesszük ezeket a szentírásokat, remélem, hogy a 
dicséret és a hálaadás nagy hullámát váltják ki szívünkben Isten 
felé, hogy úgy dicsőítsük Őt, ahogy megérdemli!

Mégis, az evangélium megosztása nem az egyetlen módja annak, 
hogy dicsőítsük Istent. Többek között:
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- Dicsőítjük Istent az életünkre vonatkozó 
engedelmesség és akaratának való alávetettség által: 
(Pl.: Péter halálának próféciája – János 21:19; Jézus 
engedelmessége saját halálának – János 17:4).

- Dicsőítjük Őt a Lélek csodálatos ajándékaiért, 
amelyet nekünk ad: (Pl.: 1Kor. 12:4-11; Róm. 12:6-8)

- Dicsőítjük Őt a szabadulásért és a gyógyulásért: (Pl.: 
2Móz 15:1-18 (Izrael a Vörös-tengeren való átkelés után); 
Lukács 17:12-18 (egy leprás, aki visszatért hálát adni))

- Dicsőítjük Őt irántunk tanúsított indokolatlan 
irgalmasságáért: (Pl.: Zsoltárok 115:1)

- Másokat pedig arra buzdítunk, hogy dicsőítsék Istent 
jócselekedeteink által (Mt 5:16).

Minden életünknek tartalmaznia kell egy összetevőt nagy Istenünk 
dicsőítéséhez. Megérdemli, hogy dicsőítsékban benéletünket, és
keresztüla mi életünk.

Tegyünk még egy utolsó pontot, amikor túllépünk az angyali 
bejelentések izgalmán, és átgondoljuk a mindennapi zűrzavart, 
amelyben gyakran találkozunk. Péter élete vége felé közeledve 
a következőket írta:

1Péter 4:12-16 Szeretteim ne gondolják furcsának
a tüzes próbára vonatkozóan, amely próbára tesz téged, mintha 
valami furcsa dolog történt volna veled;13de
mennyiben részesedsz Krisztus szenvedéséből, hogy 
amikor az Ő dicsősége megnyilatkozik, ti   is rendkívüli 
örömmel örvendezhessetek.14Ha szidalmak érik Krisztus 
neve miatt, áldottte,a dicsőség és az Isten Lelke miatt

. Részükről Őt gyalázzák, de tovább
a te részed, Ő megdicsőült.15De egyikőtök se szenvedjen 
gyilkosként, tolvajként, gonosztevőként vagy mások ügyében 
elfoglalt emberként.16Mégis habárki szenvedmint keresztény,

ebben

örülj a

rajtad nyugszik

ne szégyellje magát, hanem dicsőítse Istent
ügy.
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Ez a legtöbbünk által tapasztalt valóság. De az életben több van 
annál, amit nap mint nap látunk és tapasztalunk.

A Jelenések könyve a feltámadt Krisztusról beszél, aki dicsőségében 
visszatér a Földre, szentjei kíséretében, akik győzedelmeskedtek a nagy 
nyomorúságon (mint azokra a dolgokra, amelyekre Péter utalt ebben a 
szentírásban). Valójában sokkal látványosabb, ha olyan beszámolókat 
olvasunk, mint a Zsidók 11, amelyek a hit hőseiről beszélnek, akik kiálltak 
Isten mellett, és győztes életet éltek a szörnyű megpróbáltatásokkal és 
megpróbáltatásokkal szemben. Amikor csatlakozunk ehhez a csoporthoz 
ebben a világban, ez lehetővé teszi számunkra, hogy csatlakozzunk ahhoz a 
megváltott csoporthoz, amelyről János ír a Jelenések 7. fejezetében:

Jel 7:1-4,9-17 Ezek után négy angyalt láttam
a föld négy szegletén állva, a föld négy szelét tartva, 
hogy a szél ne fújja a földet, a tengert és egyetlen fát 
sem.2Ekkor láttam egy másik angyalt felszállni 
keletről, akinél az élő Isten pecsétje volt. És nagy 
hangon kiáltott a négy angyalhoz, akiknek 
megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek:3

mondván: Ne ártsatok a földnek, a tengernek és a 
fáknak, amíg el nem pecsételjük Istenünk szolgáit a 
homlokukon.4És hallottam az elpecsételtek számát. 
Százésnegyvennégyezer Izráel fiainak minden 
törzsébőlvoltakzárt.

Isten nem felejtette el népét, Izraelt. Elöl és középen 
foglalják el helyüket Isten mennyei trónja előtt. De 
nem ők az egyetlenek. János azt mondta:

9 Ezek után láttam, és íme, egy nagy sokaság, amelyet 
senki sem tudott megszámlálni, minden nemzetből, 
törzsből, népből és nyelvből áll a trón előtt és a Bárány 
előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaágak.10és 
nagy hangon kiáltott, mondván: „Üdvösségtartozika 
mi Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak!”11Az 
összes angyal a trón körül állt, a vének és a négy élő 
körül
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teremtmények, és arcra borultak a trón előtt, és 
imádták Istent,12mondván: „Ámen!
bölcsesség, hála és becsület és hatalom és hatalom lennia mi 
Istenünknek örökkön-örökké. Ámen."

Áldás és dicsőség és

Amikor Isten dicsőítéséről beszélünk, ez így néz ki, és 
így hangzik. Angyalok és vének, zsidók és pogányok, 
akik hangos szót emelnek Isten felé a dicséret és az 
imádás, a dicsőítés, a hálaadás és az imádat 
szimfóniájában a Bárány trónja előtt. Ő az, aki elvette a 
világ bűnét, és jó hírt adott nekünk, hogy megosszuk.

Természetesen nem kell várni. Már most dicsőíthetjük 
Istent!

13 Ekkor válaszolt az egyik vén, mondván nekem: Kik 
ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?14És 
azt mondtam neki: Uram, tudod. Így szólt hozzám: 
„Ezek azok, akik kijöttek a nagy nyomorúságból, és 
megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány 
vérében.15Ezért Isten trónja előtt állnak, és éjjel-nappal 
szolgálják őt templomában. És aki a trónon ül, 
közöttük fog lakni.16Nem éheznek többé és nem 
szomjaznak többé; a nap ne üsse meg őket, se hőség;17

mert a Bárány, aki a trón közepén van, legelteti őket, 
és a vizek élő forrásaihoz vezeti őket. És Isten letöröl 
minden könnyet a szemükről."

Ez Isten dicsőítésének végső eredménye. Örök öröm, békesség és 
szeretet Urunk jelenlétében. Elmondhatom neked; Már nagyon 
várom azt a napot! Most fogom dicsőíteni Istent, hogy akkor is 
dicsőíthessem Őt. Nehézségek és megpróbáltatások közepette, 
bármilyen kemények és kihívások is legyenek, dicsőíteni fogom 
Istentban benéletem éskeresztülaz életem. Isten elképesztően jó 
volt hozzám. És remélem te is csatlakozol hozzám
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ajkunk gyümölcsével dicsőítjük Őt, hálát adva 
nevének (Zsid 13:15).

* * * *

Dalok:

Dicsőítsd az Urat (Eb)

https://www.google.com/search?
q=sandra+crouch+glorif 
y+the+lord&oq=sandra+crouch+glorify&aqs=chrome.0.0i 
355i512j46i512j69i57j0i512.15764j0je=lte=f8&sourceid= 
cid:ec2807ba,vid:Pe3x50TG24

Minden nap a hálaadás napja (Eb)

https://www.youtube.com/watch?v=4ooK66xOpZg
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