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Az életed nagyon nyomorult lesz, ha folyamatosan azt érzed, hogy nem vagy elég jó 
ahhoz, hogy Isten elfogadjon téged. Sosem szabad így siránkoznod, hanem helyette adj 
hálát Istennek, hogy elfogadott úgy, ahogy vagy – Krisztusban.   
 
Légy hálás, és dicsérd az Urat mindenkor, amikor arra gondolsz, Isten mi mindenen 
vitt keresztül téged. Minden panaszkodó és zúgolódó gondolatot ugyanúgy kell kezelni, 
mint a tisztátalan szexuális gondolatokat – teljesen el kell kerülni őket.   
 
Semmi, ami kívülről jön beléd, nem tud megfertőztetni, ha a „kiválasztó rendszered” 
megfelelően működik (Márk 7:18-23). Ki kell alakítanod azt a szokást, hogy vak és 
süket legyél sok külső dologra (Ézsaiás 42:19-20). Mindent, amit látsz és hallasz, 
először szét kell válogatni az elmédben. Ezek közül sok mindent azonnal ki kell 
törölnöd az elmédből – például azokat a gonosz dolgokat, amiket mások tettek veled, 
az aggodalmas gondolatokat a jövővel kapcsolatban, stb. Csak ekkor leszel képes 
nyugodt maradni minden körülmények között, és az Urat dicsérni.   
 
Jézus azért jött, hogy a dicséret és az öröm szellemét adja nekünk (Ézsaiás 61:1-3). Ő 
Maga dicsőítő éneket énekelt, mielőtt a Golgotára ment, hogy keresztre feszítsék 
(Máté 26:30). Most pedig Ő a dicséretvezető a gyülekezetben (Zsidó 2:12).  
 
Amikor Istent dicsérjük, trónt készítünk számára a szívünkben (Zsoltár 22:3). A hitünk 
bizonyítéka az, ha az Ő dicséretét énekeljük (Zsoltár 106:12). Ezzel bizonyítod a 
hitedet abban, hogy Isten ül a világegyetem trónján, és hogy minden dolog, ami az 
életedben történik, az Ő engedélyével történik meg. („Ő tudja minden részletét annak, 
ami velem történik” - Jób 23:10, Living Bible fordítás.)  
 
A legtökéletesebb kijelentés Isten szuverenitásáról az egész Bibliában az, amit 
Nabukodonozor mondott, miután Isten megfegyelmezte őt. Azt mondta: „Isten úgy 
tekint a földön az emberekre, mint semmikre. Az angyalok a Mennyben és az emberek a 
földön mind az Ő uralma alatt vannak. Senki nem ellenkezhet az Ő akaratával vagy 
kérdőjelezheti meg, amit Ő tesz” (Dániel 4:35 Good News Bible fordítás). Ekkor „tért 
vissza az értelme” (Dániel 4:36). Ez az, amit minden épelméjű hívő elhisz. Isten azt 
akarja, hogy egy ilyen hitünk legyen. Az ilyen hívők mindenkor és minden helyzetben 
dicsérni fogják Istent.  
 
Amikor az írástudók és az uralkodók arra panaszkodtak, hogy a kisgyermekek nagy 
lármát csaptak a templomban a dicséretek kiáltozásával, Jézus azt mondta, hogy 
tulajdonképpen csak a kisgyermekek tudnak tökéletesen dicsérni (Máté 21:16, idézve a 
Zsoltár 8:2-t: „Megtanítottad a kicsi gyermekeket, hogyan dicsérjenek Téged 
tökéletesen” - Living Bible fordítás). Ez arra tanít minket, hogy nem az általunk 
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használt szavak teszik Isten számára elfogadhatóvá a dicséretünket, hanem a szívünk 
alázata és tisztasága (mert ez az, ami a kisgyermekeket jellemzi).  
 
A kisgyermekek nem zúgolódnak, és nem panaszkodnak – ez egy másik dolog, ami 
miatt a dicséretünk elfogadható Isten előtt. Amikor a zúgolódásnak vagy a 
panaszkodásnak a szaga sincs jelen az életünkben, reggel, délben vagy este, hét nap 
egy héten, minden héten egész évben, akkor a dicséretünk nem csupán egy vasárnap 
délelőtti rituálé lesz, hanem a mindennapi életünk része. Isten pedig örül az ilyen 
dicséretnek – még akkor is, ha hamisan énekelünk! 
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