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Nagyobb dicsőségbe lépni

Szeretnél belépni a dicsőség nagyobb mértékébe? Szeretnél 

szellemi értelemben magasabb szintre lépni? Szeretem a „nagyobb 

dicsőség” kifejezést. Ebben a fejezetben később elmondom, miért.

Ahogy  a  ’87-es Campmeetingre  készülődtem,  amiatt 

imádkoztam, hogy mivel szolgáljak, de nem tudtam eldönteni, 

miről beszéljek. Mindig meghívunk más szolgálókat is, de 

általában hétfő este én kezdtem el az összejövetelt. A Camp-

meetinget megelőző csütörtök éjjel (éjfél után) felébredtem és 

imádkozni kezdtem. Éjszakánként mindig sokat imádkozom. 

Több mint három órán át imádkoztam akkor nyelveken. 

A Tervek, célok és törekvések című könyvem és hangfelvétel-

sorozatom abból  a három,  imával  töltött órából  született.  

A javát nyelveken imádkoztam ki, majd megmagyaráztam az 

imádságaimat. 
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Miután imádkoztam, látomást kaptam, melyben a tulsai 

Kongresszusi Központunkat láttam, ahol az éves összejövetelt 

megrendeztük, nagyjából az elmúlt húsz évben. Jézus és én 

közel álltunk a mennyezethez, és onnan figyeltük az egyik 

istentiszteletet. A terem tele volt emberekkel, és mindenki 

tapsolt. Azután Jézus felém fordult és azt mondta: „A tapsolás 

nem dicséret és nem is imádat.” 

Ez meglepett engem egy pillanatra, ezért Jézus elmagyarázta: 

„A tapsolás a tetszés kinyilvánítása.” 

Azután a következő példával magyarázta el: „Ha a tapsolás 

valójában dicséret és imádat lenne, akkor az emberek a poli-

tikai gyűléseken és a baseball meccseken is Istent dicsérnék 

és imádnák a tapsolással. Nem tapsolnotok kellene Istennek, 

hanem tisztelnetek kellene Őt.” 

„Szent kezek felemelése” 

Valaki azt kérdezte: „De mi a helyzet a Zsoltárok 47:2-vel, 

melyben az áll: ’tapsoljatok, harsogjatok Istennek’”? Nos, 

egyetlen önálló igeversre nem építhetünk fel egy tantételt. Az 

egész Bibliában ez az egyetlen igevers, amely tapsolásra bátorít. 
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ZSOLTÁROK 47:1-2

1  Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.

2  Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek győzedelmes 

(– az angol nyomán) szóval.

Megfigyelted már, kinek adták ezt a zsoltárt? Ezt a zsoltárt 

az éneklőmester kapta, így tudjuk tehát, hogy éneklés közben 

lehet tapsolni. Ez az igevers csupán erre utal. A „taps” szó  

a Bibliában Isten dicséretével összefüggésben egyetlen alka-

lommal, ebben az igeversben kerül említésre. Csak a Zsoltárok 

könyvében több mint 150 olyan igehelyet találunk azonban, 

mely Isten dicséretére buzdít, mivel Isten dicsérete fontosabb 

a tapsolásnál. Nem fogsz találni több olyan igeverset sem az 

Ó-, sem az Újszövetségben, amely Isten dicséretével összefüg-

gésben megemlítené a tapsolást. Isten Igéjében az áll, hogy az 

ajkainkkal mondjunk hálát és dicséretet Istennek.

ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 13:15 

15  Annak okáért őáltala [Jézus által] vigyünk dicséretnek áldo-

zatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak 

gyümölcsét.
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Ez az igevers közvetlenül utasít minket az Úr dicséretére. 

Van egy olyan újszövetségi  igeversünk is, amely pontosan 

elárulja, hogyan használjuk a kezeinket az Úr imádata közben. 

1TIMÓTHEUS 2:8 

8  Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, 

SZENT KEZEKET EMELVÉN FÖL harag és versengés (kétel-

kedés – az angol nyomán) nélkül.

Mondhatjuk, hogy az „imádság” beszélgetés Istennel. Amikor 

dicsérjük Istent, bizonyára beszélünk Hozzá, ugye? Tehát nem 

lenne helytelen, ha így olvasnánk ezt az igeverset: „Akarom 

azért, hogy dicséretet énekeljenek a férfiak minden helyen, 

szent kezeket emelvén föl harag és versengés (kételkedés – az 

angol nyomán) nélkül.” Ez a vers megmondja a hívőknek, hogy 

mihez kezdjenek a kezeikkel. 

Jézus azt is mondta nekem: „A világ tapsol, a szentek azonban 

dicsérnek.” 

Gondolj bele! Nem látunk olyat, hogy a világ felemelt 

kezekkel dicsérné Istent, ugye? Tehát nekünk se kellene a világ 

szokásait beépíteni a Gyülekezetbe. 



NAGYOBB DICSŐSÉG

©
Azután az Úr így folytatta: „A jelen körülmények között 

[szellemi értelemben] a lehető legtöbbet értétek el. Mondd meg 

az enyéimnek, hogy ne tapsoljanak többet, hanem kezdjék el 

dicsérni Istent! Így majd belépnek a nagyobb dicsőségbe.” Innen 

vettem a „nagyobb dicsőség” kifejezést. Az Úr megtisztelésével 

fogunk Istennek a nagyobb dicsőségébe belépni. 

Isten jelenlétének tisztelete a körünkben 

Ha tanulmányozod a történelmet, vagy van valamennyi biblia-

történeti ismereted, akkor tudod, hogy a Bibliát eredetileg nem 

írógéppel, vagy betűkészlet segítségével nyomtatták ki. A héber 

írástudók kézzel írták. Oly’ nagyra becsülték és tisztelték Istent, 

hogy amikor a Nevéhez értek – az Ószövetségben számos 

különböző nevén ismerték Őt –, megálltak, megmosakodtak 

és tiszta ruhát vettek, mielőtt leírták volna.

Mi már nem mutatjuk a kellő nagyrabecsülést és tiszteletet 

Isten iránt. Az emberek régebben például azt mondogatták: 

„Tapsoljuk meg Istent!” Számomra ez nem illik a hívőkhöz és 

nem igei dolog, mert Istent lealacsonyítja. Nem szabadna Istent 

lealacsonyítanunk az emberi szintre, mert Ő Isten! Ő szent! 
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Olyanokat is hallottam emberektől: „Ha az Egyesült Államok 

elnöke jelen lenne, felállnánk és megtapsolnánk. Nos, az elnöknél 

nagyobb: Jézus van itt! Álljunk fel tehát, és adjunk egy nagy 

tapsot Jézusnak!” Mi azonban nem a tetszésünket fejezzük ki 

Isten iránt. Ez Őt az emberi szintre alacsonyítja le. Azzal nem 

tiszteljük Istent, ha úgy tapsolunk Neki, mint egy politikusnak. 

Meg kell  tanulnunk, hogy mikor tapsoljunk és mikor ne. 

Éneklés közben lehet tapsolni. Amikor bemutatják a prédikátort, 

akkor is. Ebből tudja, hogy örülnek neki. Azt gondolom azonban, 

hogy amikor egy énekes, vagy egy kórus egy gyönyörű, felkent 

dalt énekel, ahelyett, hogy megtapsolnánk őket, a magasba emelt 

kezekkel dicsérnünk kellene Istent. Ha örömét lelte valaki az 

éneklésben, akkor azt kellene mondania: „Dicsőség Istennek!”, 

vagy „Hallelujah!” Csak dicsérd Istent, és adj Neki dicsőséget, 

ne tapsold meg az énekeseket! 

Továbbá, ne kezdj tapsolni, amikor egy prédikátor jól rámutat 

valamire, vagy jól szemléltet valamit a prédikációban, mert ha 

tovább beszél, akkor az emberek lemaradnak arról, amit mond, 

ha közben tapsolnak. Ha azonban dicsérni kezded Istent, az 

olyan lesz, mintha egy kutyának azt mondanád: „Csípd meg!” 

A prédikátor szárnyra kap, mert amikor dicséred Istent, együtt 



NAGYOBB DICSŐSÉG

©
mozdulsz a Szent Szellemmel! A tapsolással azonban kivonod 

magad a Szent Szellem folyójából. A Zsidókhoz írt  levél 

13:15-ben az áll: „… vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor 

Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.” 

Az ajkaink gyümölcse az, amikor mondunk valamit. Ne tapsolj 

tehát, hanem nyisd ki a szád, és dicsérd Istent! 

A baj az, hogy már a tapsolástól érezzük boldognak magunkat! 

Mindent megtapsolunk. Ez így nem illő, és nem is ízléses. És 

ha már itt tartunk, hadd mondjam el azt is: nem illik felállni és 

távozni sem az istentiszteletről, amikor a Szent Szellem mozog. 

Ez megszomorítja a Szent Szellemet, ha pedig megszomo-

rítjuk Őt, akkor nem tudunk nagyobb dicsőségbe lépni. Meg 

kell tanulnunk együtt mozdulni a Szent Szellemmel, valamint 

visszatérni az igazi dicsérethez és imádathoz. 

Hatvan évvel ezelőtt egyáltalán nem tapsoltunk az istentisz-

teleteken. Az emberek dicsérték Istent. Jobban tiszteltük Isten 

dolgait, mint ma, a Szent Szellem pedig mélyebben mozdult 

akkoriban. Hiszem, hogy visszatérünk ehhez. Istennek mélyebb 

mozdulását fogjuk megtapasztalni, amikor úgy tiszteljük Isten 

dolgait, ahogy kell. 
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Voltam olyan összejöveteleken, ahol megadtam a nyelvek 

magyarázatát, vagy a prófétálás szellemével szóltam, a kellős 

közepén pedig valaki tapsolni kezdett, és mindenki becsatla-

kozott. A felét sem hallották annak, amit mondtam. Ha a Szent 

Szellem a nyelveken szólással és annak magyarázatával, vagy 

prófécia által szól hozzánk, akkor csöndben figyelnünk kéne. 

Az üzenet végén pedig felemelt kezekkel dicsérnünk kellene 

Istent a Szent Szellem megnyilvánulásáért. 

Voltam olyan alkalmakon is, ahol a Szent Szellem mozgott, 

a kenet pedig rám szállt, hogy szolgáljak bizonyos embereknek. 

Egyszer rámutattam egy nőre, aki rózsaszín blúzt viselt, az 

ismeret beszéde által pedig elmondtam neki, milyen betegsége 

van, hogy így gyógyulással tudjak szolgálni neki. Röviddel 

azután azonban, hogy beszélni kezdtem hozzá, mindenki tapsolni 

kezdett, és a kenet elszállt rólam. Mint egy karon ülő madár, 

felröppent – a kenet távozott –, mert Isten az Ő népének a dicsé-

retei, és nem a tapsai között lakik. Sírva jöttem el azokról az 

alkalmakról, mert az embereknek nem volt elég szellemi érzékük 

ahhoz, hogy tudják: megszomorították a Szent Szellemet. Az 

volt a baj, hogy nem mutattak kellő tiszteletet, és nem voltak 

elég „mélyek” szellemileg. Lelki szinten mozogtak. 
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