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DICSŐÍTÉS ÉS DICSŐSÉG 

Lekció: Bír 5,1-11 
Textus: 2Móz 17,10-13 

 

I. Miért kell dicsőíteni Istent? 

 A 21. század embere számára ellenérzést vált ki Isten dicsőítésének gondolata: egy öntömjé-

nező, önmagát ünneplő Istent lát meg. Hogy miért van ez így  szülői szerepek. Ma nagyon 

divatos „jó fej” szülőnek lenni  „a gyerekem a legjobb barátom”. Sok szülő partneri szerepbe teszi 
a gyermekét, nem is gondolva, mennyi kárt, szorongást okoz neki ezzel. Miért? 

 Mert egy gyermeknek nem egy jó fej haverra van szüksége a szüleiben  minden egészséges 
gyermek tisztelni akarja a szüleit és tekintélyként látni. De a mai kusza világunkban a szülők 
nem merik felvállalni a tekintélyadó, a meghatározó, vezető és szabályt adó szerepeket.  

 Hiszen a mai szülők korosztálya is alig látott ilyet. Ez a kicsit mélyebb oka a gyermekek 
„elfelnőttiesítésének” [parentifikáció]. A szülők mai korosztály nagyon nehezen tud mit kezde-

ni a tekintéllyel általában  ez csapódik le a szülői tekintély elveszítésében is.  

 Ugyanez a belső bizonytalanság látható meg abban a visszatetszésben, amit az Isten dicsőíté-
se vált ki az emberekben. Pedig ez egészen új távlatokat nyithat meg előttünk!  

 Mert bár nem „kell” dicsőíteni Istent az Ő dicsőítésének fontos k 

 övetkezménye van (Lekció/Text)! Nagyon kilátástalan, vesztes helyzeteket látunk, amelyek 

azon a ponton fordulnak meg, amelyben egyszer csak észrevehetővé válik az Isten  dicsőítés. 

 Mi történik, amikor az ember dicsőíti Istent? Helyére zökkennek azok az esetleges kisiklá-
sok, amellyel az ember Isten helyébe akar lépni. Ezért van az, hogy aki Isten dicsőíti, különös 

békességet tapasztal meg  [shalom] Mivel elhárulnak a falak Isten és az ember között, az 
ember erőforráshoz jut: megerősödik (Text/11). 

 Sajátos módon, ha az ember nagy mélységbe, válságba, krízisbe kerül, nem az a legcélraveze-
tőbb spirituális válasz, ha a kéréseit vagy panaszait mondja el az Úrnak, hanem ha dicsőíti Őt. 

 Debóra dicsőítő éneke, Mózes feltartott keze egyértelmű jele annak, hogy ezek a vezetők a 
győzelem forrását nem a maguk nagyszerűségének tulajdonítják. Isten dicsőségét helyezik a 
középpontba. S bár az Isten dicsőítése akkor is komoly erőforrás, amikor felfelé ível az életünk 
(Lekció), ebben a két történetben látható, hogy a dicsőítés során az ember észreveszi az esemé-

nyekben rejtetett motívumai mögött Isten jelenlétét  (4-5) Isten felismerhetővé tette magát. 

 Aki Isten történetébe akar belépni, annak ez a kétféle időszak, ami kifejezett kísértést jelent 

a magam erőfeszítéseivel akarom megoldani az életem nagy kérdéseit [magam dicsőségét 

keresem]  Bárák a magam sikereként értelmezem Isten kegyelmét. 

 Isten dicsőítése tehát alapvető része az istenkövetésnek  a hívő ember erőforrása. 

II. Mi történik, ha nem dicsőítjük az Urat? 

 Az ember alapvető  törekvése, hogy a saját dicsőségét keresse. Ha megértjük, mit eredmé-

nyez az, hogy Isten dicsőítjük [shalom] ez a kettő kizárja egymást  az ember vagy a maga 

dicsőségét keresi, vagy az Istenét nagyjából körvonalazódik, hogy milyen következményekkel 
jár, ha az ember nem dicsőíti Istent.  

 (6-8) Nem voltak felelős vezetők. Nem volt olyan fegyveres testület, amely biztonságot adott 

volna. Megszűnt a közbiztonság és igazságszolgáltatás  [az ítélkezés a városkapuknál történt, 
de az emberek nem mertek odamenni]. Óriási problémák voltak a mezőgazdasággal. Akadozott 

a vízellátás  (2) ilyen háttérrel kezdődik el ez a népfelkelés, forradalom [≈1956]  (3) 

 (Lekció) a dicsőítés elsődlegesen nem cselekvés, hanem attitűd  ahogyan Istenhez (v)iszonyolunk.  

 Nem véletlen, hogy a dicsőítés fogalma  a  mi  fejünkben  szorosan  összefonódik  az  imádsággal  

[ leborulás]. A kettő abban hasonlít nagyon egymásra, hogy mindkettőben elismer 
jük, hogy Isten felettünk áll, és mi alárendeljük magunkat az Úrnak. Ezt jelenti az imádság!  

 Ha ez a viszonyulás nincs meg az emberben, akármennyit beszélhet imádság gyanánt, nem 
sok hozadéka lesz (Ézs 29,13). Ugyanez igaz a dicsőítésre is. 

 A dicsőítés hiánya az ember bizonytalanságának tünete. Nincs bizonyossága Isten jelenlét-

ének valóságáról. Ezért kénytelen saját magában bízni  újra és újra felerősödik Bír korában.  

  (Text) Mózes istendicsőítése nem azért figyelemre méltó, mert itt megfigyelhetjük az imád-
ságnak ezt a formáját, hanem azért a szilárd meggyőződésért, ahogyan élet és halál kérdésében 

képes mindent Istenre bízni. Ilyen a hit döntése  ráhagyatkozó.  

 A dicsőítés az, amikor az ember örömét leli abban, hogy Isten ott áll felette, mert a hit látása 

lehetővé teszi, hogy ebben ne kiszolgáltatottságot lásson, hanem biztonságot  [Debóra] Ez a 

gyermeki [≠gyermeteg!] ráhagyatkozás, amely győzelmet ad  (Zsolt 50, 23). Ezt látjuk Mó-
zesben és Debórában. A dicsőítés hiánya lehetetlenné tette volna, hogy lássák az Urat! 

III. Mit jelent dicsőíteni Őt? 

 Amikor Debóra azt mondja Báráknak (Bír,4,9), hogy nem övé lesz a dicsőség, sokkal többet 

mond ki, mint ahogy ez a mai nyelv közegében visszatükröződik  nem az ő cselekedete lesz az, 

amelyről visszatükröződik Isten dicsősége  [mintha valaki úgy akar internetezni, hogy nincs wifi]  
minden eszköz a rendelkezésre áll, megvan kapcsolat lehetősége is, zökkenőmentesen lehetne a 
kommunikáció, ott vannak a szükséges információk, és mégsem sikerül mindez. 

 Talán érthetőbbé válik Mózes és Debóra cselekedetének mélyebb vonatkozása, ha Jézus 
főpapi imájának tükrében nézzük meg (Jn 17,1). Jézus istenvoltának egyik legmélyebb titka 
kerül itt megfogalmazásra. Amikor Jézus dicsőíti az Atyát, azt a dicsőséget sugározza vissza, 
ami az Atya sugároz rá. [Ne most akarjuk megérteni a Szentháromság titkát!] 

 A mi istenkapcsolatunkban is ugyanez a helyzet. De mit jelent Jézus dicsőítő imádsága!       

(Jn 17,4)  beállni abban a küldetésbe, amelybe az Úr rendeli. Miért? Mert mindannyiunk 
életének van egy konkrét célja és küldetése. Ezt az ember akadályként, korlátként éli meg     

[bűn:  céltévesztettség]  következménye a sodródás. A dicsőítés visszazökkent bennünket az 
eredeti kerékvágásba. De mit csinál az ember, amikor dicsőíti Istent? 

 Nagyon nehéz lenne egyetlen szóval visszaadni ezt a kifejezést  Isten érdeme, fénye, dicsé-
rete kerül a középpontban. Mi történik ilyenkor? Az ember elkezdi meglátni Istent az élet 

legdrámaibb, legvesztesebb pillanataiban is. Ez történt  (Text/Lekció) 

 Amikor Isten jelenléte felismerhetővé válik a számunkra olyan erőforrás birtokába jutunk, 

amelyre a saját erőfeszítéseinkből nem kerülhet sor. [Kisfiú a focimeccsen  nagyon elkesere-
dett, amikor nem látta az apukáját. Azt gondolta, nem jött el, elfelejtette őt. Ám amikor észre-
vette a nézők között, önmagában ez megsokszorozta az erejét, egyszerre szárnyalni kezdett.] 

 Mózes és Debóra története egy ilyen focimeccshez hasonló. Egy-egy reménytelen, vesztes 

helyzet fordul át győzelemmé  Kezdjétek el dicsőíteni Istent! 
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