
A DICSÉRET ÉS IMÁDAT FONTOSSÁGA 
1 Pét.2:5-9 

I.IMÁDATRA TEREMTVE! 
A. AZ IMÁDATRA VALÓ ELHÍVÁS 
1. Isten embereiként a dicsőítés és imádat a fő elhívásunk 

Isten Háza vagyunk: 
Az a “hely”, ahol az Ő jelenléte megnyilvánul! (Ef.2:21-22; Zsolt.26:8) 
Az a “hely”, ahol Isten imádva van! (Mát.21:13; Zsolt.132:7) 

2. Isten papjaiként a dicsőítés és imádat a fő foglalkozásunk: 
A pap feladata, hogy “kedves illatú áldozatot” adjon az Úrnak (3Móz.1-2 r. tömjént 2Móz.
30:34-38) 
Szolgálni az Urat mindenkor imádatban (Zsolt.134:1-2; 135:1-3; 1Krón.16:4-7) 

B. IMÁDÓ ÉLETVITEL 
1. Az imádat nem valami, amit teszünk - sokkal inkább egy életvitel 

Isten “imádókat” keres és nem csak “imádatot”(Ján.4:23-24; vö. Róm12:1) Amíg élek, 
dicsérem és imádom Őt (Zsolt.146:1-2) 

2. Imádni Őt teljes lényünkkel (Zsolt.103:1):  
Szellem, Lélek, Test (Luk.1:47; Zsol.35:9-10) 
A dicsőítés és imádat nem más, mint összehangban lenni Istennel (Jel.4:8-11), az egész 
teremtéssel (Zsolt.148) 

C. MEGMENTVE AZ IMÁDATRA 
1. A megbékéltetés visszahelyez bennünket Istennel való helyes közösségbe/kapcsolatba 

istengyűlölőkből istenszeretőkké váltunk! (Kol.1:21-22)  
A bűn az az ÖNMAGUNK KÖRÜL FORGÁS (önmagunk körül forog az életünk). 
Igazságosság/megigazultság ISTEN KÖRÜL FORGÁS (Isten körül forog az életünk) 

2.  A megváltás az az imádat helyreállítása is: 
“új ének” a mi szellemünkben születik meg! (Zsolt.40:2-4; Róm.8:15-16)  

3. Megszentelődés:  
összehangolj aegész lényünket Istennel! (1Thess.5:23-24)  

II.AZ IMÁDAT TÖRVÉNYE/ALAPELVE 
A. ISTEN-KÖZPONTÚSÁG 

AZ IMÁDAT ALAPELVE = TELJESEN ISTEN-KÖZPONTÚ!! 
(Ján.4:23-24) Addig nem VAGYOK IMÁDÓ, amíg az életem/énem = minden gondolatom, 
érzéseim, vágyaim, stb., teljesen ISTENRE NEM FÓKUSZÁL - magam helyett! 

1. A Megváltás és Szabadítás célja 
ISTEN AZ Α & Ω (Jel.1:8; 21:6; 22:13) 



Az imádat alapvető fordulópontja: Abbahagyom a magam megelégedettségem/céljaim/
terveim keresését 
Isten NEM értem létezik = hogy megáldjon, meggyógyítson, megelégítsen ENGEM! 
Én létezek ŐÉRTE = hogy áldjam, megelégítsem, megdicsőítsem ŐT! (1Kor.6:19-20) 
Az én imám = az én szívem szenvedélye: Zsolt.57:6 

2. A füstölőoltár/imádat  
(2Móz.30:34-38; Zsid.13:5) = MIND ISTENÉ!! 
Nem áldást, érzést, élményt keresek – még csak nem is kijelentést: CSAK ISTENT!! 
Mind Őhozzá száll fel: Egyedül az Ő érzése, átélése, megelégedettsége számít! 
Istent magát keresem: nem KAPNI Tőle, hanem ADNI Neki = ÁLDOZATOT! 

A Megváltás célja: AZ IMÁDAT!! (Zsolt.145:21) 
Köss szövetséget a te száddal = hozz döntést a szívedben (Zsolt.146:1-2) 

B. ISTENNEK VALÓ ÖNÁTADÁS/ODAADÁS 
A SZERETET TÖRVÉNYE (5Móz.6:5) = AZ IMÁDAT TÖRVÉNYE 
(Zsolt.145:10)  Általános/egyetemes imádat: “minden teremtményed” – PRAISE 

  Speciális imádat: “a Te kegyeltjeid/szentjeid” - ÁLDANI  
 “szentjeid” – Héber “chassid = Isten szerelmesei/hívei 
 “áldani” = boldoggá tenni, megelégíteni (Zsolt.134)  

    
1. A szeretetet nem mi állítjuk elő: 

El kell legyünk ÁRASZTVA ISTEN ÁLTAL!! (1Ján.4:19, Róm.5:5) 
TÖRVÉNY: Ő csak az üres edényeket tudja megtölteni! 

➢ Ki kell ürülni az önelégültségtől, és önigazságtól (Luk.7:36-50) TELJES MÉRTÉKŰ 
JÉZUS-KÖZPONTÚSÁG! 
– felismerni a MÉLTATLANSÁGOD mélységét:  

és JÉZUS MÉLTÓSÁGÁT (Márk.14:3-9)  
Olaj az Ő fején: a Király! 

➢ Ki kell ürülni az önaktivitásból/ön-képességből (Luk.10:38-42) TELJESEN JÉZUS 
ÁLTAL ELFOGLALVA! 
– felfedezni a TEHETETLENSÉGÜNK mélységét: 

   JÉZUS TELJESEN ALKALMASSÁGA (Ján.12:1-11) 
   Olaj az Ő lábán: a Bárány! 

2. A szeretet a Jézusra fókuszáló szívből ömlik ki! 
TÖRVÉNY: Csak megtört edényből tud tud kiömleni!  

➢ Megtört és bűnbánó szív (Ésa.57:15; Ez.36:26-27) 
A kőszív: magabiztosság, önbizalom, önigazság = BÜSZKESÉG! 

A bűnös nő (Luk.7:36-50): teljes kudarc: a saját méltatlanság felismerése = BŰNBÁNAT – 
ALÁZAT! 

➢ Megtört alávetett lélek 
Az az ember aki képes, tele van természetes erővel és buzgósággal (a lelki/érzéki és 
szellemi csúnya keveréke) 



Mária: teljes nyugalom/csend: a saját képtelenségünk/tehetetlenségünk felismerése = 
MEGTÖRTSÉG – NYUGALOM! (tiszta nárdus olaj - tiszta kenet!) 
(Zsid.4:12) A lélek és a szellem különválása Kézus lábainál a szavain keresztül!! 

C. VALÓDI IMÁDAT 
Ajak-imádat, vagy szív-imádat? (Márk.7:6-7) Az az ikmádat, amely nem a szívünkből árad 
ki, “hiába”-való. 

1. Csak az Isten-szerelmesek - “Chassidim” - (Zsolt.145:10) az igazi imádók! (5Móz.6:5) 
A kőszív ki lett cserélve szerető szívre! (Ez.36:26-27) 
Mi a kőszív? Amely még nincs teljesen kifürkészve Istentől! (Jer.17:9-10) Az alapvető 
betegsége (saját akarat, ön-megelégítés, én-központúság) Még nincs meggyógyítva! 
Megjegyzés! A szívünk legnagyobb csalása: talán azt gondoljuk (az a vágyunk) hogy 
szeretjük (szeretni akarjuk) Istent, de fel kel fedezzük azt a szégyenünket, hogy még 
mindig az “ÉN” a saját életem aggodalma és nem Isten!! 

2. A Szent Szellem munkája = legyőzze a szívünket és elárassza Isten szeretetével (Róm.
5:5) Isten vágya: Péld.23:26– egy teljesen új hajlam! = A Krisztus tüze! (Luk.12:49-50)   
A Krisztus “keresztsége/bemerülése”= amibe Neki került, hogy legyőzze és 
megváltoztassa a beteg szívemet: fogta az én régi Én-központú hajlamomat és lerombolta 
azt!  
 
 Ből  be 

én-szeretet  Isten-szeretet  A Teremtés célja: 
“Én leszek”  “Krisztus lesz” Róm.8:29; Ef.1:10 
“Én vágyam”  “Krisztus vágya” 

III.A SZENT SZELLEMTŐL VALÓ FÜGGÉS AZ IMÁDATBAN 
A.ALAP IGAZSÁG 

 (Ján.4:22-24) Igazi/valódi imádat kizárólag a Szent Szellem által lehetséges 
(Ef.5:18-20) A Szent Szellem. mindig dicséretet és imádatot szabadít fel 
(Ján.7:38) Az igazi imádat a szívünk teljességéből ömlik ki – Jézussal való személyes 
közösségből! 

B. A SZENT SZELLEM FIGYELMÉNEK KÖZPONTJA 
1. Isten a Megváltó 

A megváltás az imádat alapvető témája: “új ének” (Zsolt.33:2-3; 40:2-4; 96:1; Ésa.42:10; 
Jel.5:9-14; 14:3) 
A Szent Szellem a Megváltásra irányítja a figyelmünket és ahol a Megváltáson van a 

figyelmünk, ott a Szent Szellem áradni tud! 
Az új ének a Jel.5:9-14-ben 
➢ A Bárány áldozata 



- A Megváltás főpapja: a Bárány Vére 
- A Megváltás nagyszerűsége: minden nemzetből minden ember 
- A Megváltás csodálatos célja: Királyok és papok, akik uralkodnak 
➢ A Bárány méltósága és Fenségessége 

2. Isten a Teremtő 
(Jel.4:1-11) Imádni Istent mint Teremtőt 
Isten Fenségéről való kijelentés/Isten Trónja (Jel.4:1; Ésa.6:1- Zsolt.145:1-5; 96:4-13; 
Zsolt.93-99) 
Isten Személye (2Móz.34:5-8) Krisztus Személye (Jel.1:12-17) 

C.A SZENT SZELLEM VEZETÉSE 
1. A kenetben való mozdulás 

(2Sám.1:1-2) Dávid a Szellemtől volt inspirálva 
Felkent prófétikus zene (1Sám.16:23; 10:5; 1Krón.25:1-3; 2Kir 3:15)  
Nyitott szemek Isten felé – a szellemvilág felé – az emberek felé 
Érzékenynek lenni arra, hogy milyen ének szabadítja fel a kenetet/és az embereket 
Ismerni a kenetedet: beszélni az emberekhez, tanítani, bátorítani, és dorgálni - ha 
szükséges! 

2. Tudni/ismerni a különbséget lélek és szellem között 
(Zsid.4:12) 
Lélek: érzelem, érzések Szellem: valóság, valódiság 
Fókusz: átélés  fókusz: az Úr 
Áttörni a saját érzelmeiden: imádni és dicsőíteni akkor is, amikor nem érzed úgy, hogy 
kellene! (1Thess.5:18; Ef.5:20) 

A megtörtség fontossága (Zsolt.51:19; Márk 14:3; Ján.12:24) Az erő/a lélek ellenörző/
kontrolláló szerepének meg kell törnie. A külső kagyló-hély = az érzéki/természetes lelki-
életnek össze kell törnie – a belső ember kiszabadulásához/felszabadulásához (2Kor.4:16) 
A napi megpróbáltatásunk/nehézségünk/próbánk/problémánk = a legjobb barátaink (Jak.
1:2) Fogadd el a sebeket az Úrtól! Az imádó sok összetöretésen megy keresztül, hogy igazi 
illatot tudjon előhozni. 

IV.A DICSŐÍTÉS VEZETŐ 
(Zsolt.146:1-2; 134:1-3, 135:1-3) Az dicsőitő/imádó az a személy, akinek a fő 
elfoglaltsága/elhívása az imádás – ez az ismertetőjele az életének. 
Áldozat az Úrnak/elkülönítve Számára!  (2Móz.28:36-38) 

A. DICSŐÍTŐ ÉS IMÁDÓ ÉLETET ÉL 
1. Isten-szerelmes (Zsolt.26:8; Ps.84, 63, 42) 

Elsősorban nem dicsőitő/imádózene-szerelmes! 



Egy elrejtett életet és Krisztussal az Istenben (Kol.3:1-3) Ismeri az Isten jelenlétének 
titskát és édességét. 

2. Isten-szemlélő (Zsolt.27:4,8; 63:3) 
Az igazi imádat akkor születik, amikor “látjuk” Őt! (Mát.28:17; 17:1-2; Jel.1:17) 

3.  Isten-halló/hallgató  
Érzékeny a Szellem vezetésére (Jel.2-3 fej.)  
Isten vágyait keresi/kutatja (Zsolt.40:7-9) – nem a kedvenc éneked, vagy a 
legdivatosabb ének! Nem a divat (legújabb dicsőítő “sláger”) követése, sem beleragadni 
a múltba (régi tradicionális énekek), hanem követni a Szellemet!! Minden alkalomnak 
meg van az aktuális iránya/kenete, így az aktuálisan oda illő énekek! 

B. A HARCOS ÉLETÉT ÉLI 
1. Tisztában van a szellemi valósággal/harccal! 

(Ef.6:10-18) 
2. Győztes a saját szellemi életében! 

Személyes élet: megszabadítva - meggyógyítva = erős szellemben (a szellemi életében) 
– a Szellem által van vezetve! 

C. ISMERI A DICSŐÍTÉS ÉS IMÁDAT VALÓSÁGÁT 
A dicsőités és imádat három területet érint meg: 
Isten   (Jel.4:11; 5:12-14) - Megelégíti az Ő szívét 
Az ellenséget (Zsolt.149:5-9) - megkötözi a szellemi erősségeket 
Az embereket (Zsolt.22:4 )   - felszabadítja a kenetet 

A DICSŐÍTÉS VEZETŐ(-K) FELELŐSSÉGE 

1. Bevezetni (elvezetni) az embereket Isten jelenlétébe (Zsid.10:19,20) 
MEGJEGYZÉS!  
N e m t u d o d e l v e z e t n i a z  DICSŐÍTŐ ÉLET! 
embereket oda, ahol te még  Zsolt.145-150; 92-100 
nem jártál: 
 Mát.15:14   

Nem lehetsz dicséretvezető, ha nincs személyes odaadó bensőséges közösséged Istennel!  
(Ján.17:3) 

2. Szembehelyezkedni (szembeszegülni) a szellemi világgal 
2 Krón.20:21,22  – a dicséret/imádat a szellemi harc ládzsahegye! (1Sám.2:1-2) 
Ef.6:10-13 - a dics-vezetők: tisztában kell lenniük a szellemi harccal! 

 

 Kell, hogy legyen szellemi ereje légy erős szellemben (Ef.3:16,17) 

 Fel kell legyen öltözködve a  
 szellemi fegyverzetekben! (Eph.6:13-18) 



    Istennek! 

 Hatalom alá vezett személy! (Jak.4:7) Szellemi vezetőnek! 

3. A kenet felszabadítása az alkalmon 
➢ Áttörni a szellemi atmoszférát! 

Erős, és magas hangfekvésű dalokkal kezdeni (nem alacsony!) Sokkolni kell a démonokat! 
Meg kell ragadni az embereket: Tartsd nyitva a szemed! Nézd, hogyan követnek téged! 

➢ A kenet a közösségben/kapcsolatokban működik! (Zsolt.133) 
Egység a dicsőítő csoportban! 
Szoros együttműködés a pásztorral és más vezetőkkel! 

  


