
Dicsőítés – Zsolt 150,1-6 

Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! 

Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! 

Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával! 

Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! 

Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral! 

Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! 

 

Dicsérjétek az Urat! – mondja a zsoltáros. Lehet erre valakit felszólítani? A dicséret, a 

dicsőítés akkor az igazi, ha őszinte. Ha szívből jön. Ezért fontos tudnunk, hogy ez a mondat 

nem valamiféle kötelességre való felszólítás. Hanem sokkal inkább biztatás, buzdítás, ami 

felszínre akarja hozni, meg akarja mutatni azt a szeretetet, ami egyébként is ott él Isten 

gyermekei szívében. 

A dicsőítés nem pusztán az istentiszteleti liturgia egyik szép része, nem pusztán beleéléssel 

történő zenélést, éneklést jelent, hanem életformát. A dicsőítés az Istennek átadott szív 

létformája. Az Úrnak átadott szív örömének, szeretetének kifejeződése dalban, szóban, 

tettekben, az élet minden területén; s ami nagyon fontos: egymástól nem elválasztható 

módon!!! Az Istent szerető ember dicsőíti az Istent; életével, engedelmességével, de 

imádságaival, énekeivel is. A zsoltárok könyve tele van dicséretmondásra való buzdítással, s 

ezek Izráel életében legtöbbször énekes-zenés formában valósultak meg. Ha valaki azt 

kérdezné, miért van erre szükség (miért nem elég a tetteinkkel, vagy otthoni, csendes 

imáinkban dicsőíteni Istent); akkor azt kell, hogy mondjuk; egyrészt azért, mert ha Isten népe 

gyakorolta, Isten emberei (hit)életében fontos volt, akkor ez nyilván nem véletlen. (Bizonyára 

megvoltak – ahogyan ma is megvannak – az Istent dicsérő ember számára a dicsőítés áldásos 

hatásai, melyekről találunk is beszámolókat a Szentírásban. Az idő rövidségére való 

tekintettel erre most nem térnék ki, de ha valakit érdekel, olvassa el pl. a II Krón 20,14-30-at, 

a Neh 8,10-et, vagy a Zsolt 73-at.) 

Másrészt, kicsit ahhoz tudnám hasonlítani ezt, mint ami ember és ember kapcsolatában is 

érvényes: ha nem mutatják (nem mondják) a szeretetet, gyakran nem is érzik. A z Isten iránti 

hála, és szeretet természetes módon utat tör magának az imádatban, magasztalásban, 

hódolatban. 

De leginkább: Isten méltó a dicséretre. Őt megilleti a legteljesebb hódolat. Dicsérhetjük Őt 

nagyságáért, hatalmáért, jóságáért, hozzánk való hűségéért. Dicsérhetjük hatalmas tetteiért – 

ahogy a 150. zsoltár írja. Az Ő tettei valóban hatalmasak; és ha az ember elkezdi magában 

végiggondolni Isten tetteit, akkor megtapasztalja, hogy valóban rengeteg oka van a dicséretre! 

Az, hogy az Úr megteremtett, életre hívott, az, hogy megszólított, az, hogy Jézus Krisztusban 

emberré lett, megváltott, legyőzte a bűnt és a halált, az, hogy kiárasztotta Szentlelkét, és 

csodálatosan munkálkodik a világban, mind-mind olyan tettek, amelyeket nem lehet hála és 

dicséret nélkül hagyni. És ha a saját életemre gondolok, és elkezdem számba venni, hogy mi 

mindent tett velem eddig az Úr, hányszor segített meg, hányszor emelt ki mélységekből, 



hányszor állt mellém, és ölelt körül szeretetével, hányszor –és mi mindent bocsátott meg-

akkor beleremeg a lelkem, és nem tudok mást tenni, csak áldani Őt. 

 Gondold végig az életedet. Mindazt, ami eddig történt veled. Látod benne Isten tetteit? Látod 

azokat a pontokat, ahol Érted cselekedett?  Látod azt, hogy mit tett érted Krisztusban? Érzed –

a keresztre nézve-hogy örök szeretettel szeret? Hát nem csodálatos? 

Dicsérd hát az Urat! Prózában, vagy dalban, ritmusosan, vagy lassan, hangosan, vagy halkan, 

de teljes szívből dicsérd tetteiért, mert Ő méltó rá! Minden lélek dicsérje az Urat! 

Ámen! 

Dancs Edina 

 

 


