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Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappa a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek
adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig.
Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mintegy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég
egyik széléről, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi.
Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott,  bölccsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései
helyesek,  megörvendeztetik  a  szívet.  Az  Úr  parancsa  világos,  ragyogóvá  teszi  a  szemet.  Az  Úr  döntései  igazazak,
mindenben igazságosak, kívánatosabbak az ranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is.
Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne
büntess meg! A kevélységtől  is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor feddhetetlen maradok, sok bűntől
mentesen. Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. (Zsoltárok 19:1-15)

A 19.  zsoltár  három részből  áll.  Az első a világteremtő  Istent dícséri.  A második az ember  lelkét  megelevenítő
Törvényről beszél. A befejező néhány verse pedig a teremtő és törvényt adó Istent dícsérő  emberről szól, akinek
ezeken a  dicső  csodákon túl  még  Megváltóra van szüksége.  A zsoltár  magyarázóinak  az  első két  részről  szinte
egyöntetűen a filozófus Kant híres mondása jut eszébe: „Két dolog tölt el szüntelen fokozódó csodálattal: a csillagos
ég fölöttem, és az erkölcsi törvény bennem.” A 19. zsoltár erre a rácsodálkozásra hívja olvasóit: a teremtett világra,
Isten törvényére és a megváltás művére.

A  zsoltár  írója  még  nem  tudott  galaxisokról,  Androméda-ködről,  csillagmilliárdokat  együtt  tartó  hidrogénről,
fényévekről. Ilyenekről a modern ember tud, aki számára a világegyetem pusztán statisztikává, adatokká, számokká,
vált. A zsoltáros számára viszont a világmindenség – beszél. Maga a léte éppen ez a beszéd, bibliai kifejezéssel: az
Ige.  Beszél az ő Uráról, Teremtőjéről. Beszéde vallomás az örökkévaló Istenről. Éppen ezért az Univerzum beszéde:
imádság. Hódolat a Mindenséget a  Szavával,  az  Igével létrehozó Isten előtt.  Éppen ezért a világmindenség léte a
legfelségesebb istentisztelet. Leírhatatlan kiváltság, hogy ebbe az istentiszteletbe bekapcsolódhatunk. Mert a teremtő
Isten ismerete a legnagyobb ajándék.

A továbbiakban az erkölcsi Törvény dicsérete szól a zsoltárban. A Törvény – Isten üdvakarata: maga Isten az erkölcsi
világban. Csodálatos magasságokban jár, aki ezt látja. Kell ehhez a látáshoz annak a tudata, hogy az ember több és
más, mint a világ. Hogy az embernek megkülönböztetett helye van a teremtettségben. Hogy az ember Isten tulajdona,
öröme és dicsősége. Az embert Isten úgy teremtette a maga számára, hogy Őt ismerje, és Neki engedelmeskedjék. Az
Istennel való kapcsolat ebből az ismeretből, és a szabadon vállalt engedelmességből áll.

A befejező részében a zsoltár a megváltó  személyével beleér az Újszövetségbe. Mert a Törvény parancsol és ítél, de
nem vált meg. Ezt csak egy élő személy teheti, aki eleget tett helyettem a Törvénynek. Aki felfedi előttem bűneim
elveszejtő sokaságát. Azt, hogy vétekben születtem, a rosszra hajlom. Azt, „hogy gyönyörködöm az Isten Törvényében
a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely foglyul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével.
Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?”  (Róma 7:21-25) A Megváltó! Akit az én
halálos, bűnös nyomorúságom a keresztre vitt, és ezzel eleget tett értem Isten törvényének, és mint feltámadott Úr, új
életet ad. Így lesz Ő nekem nemcsak Kősziklám, hanem – Megváltóm.

Dícsérjük Istent énekünk szavaival: 

Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, világ teremtő a te szózatod.
Szóltál: ”legyen” s a láthatatlanokból világosság s mindenség támadott.
A csillag ezrek, a nap fényessége, ég, föld követte szent parancsszavad.
Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja mindenható, dicső hatalmadat.

Nagy vagy te Isten, nagy a bölcsességed, mindent mi szépen alkotott kezed!
A földi embert tetted gyermekeddé, S lelkedből lelket őnéki adtál..
Kicsiny fűszálban, óriási tölgyben dicső kezed nyomát szemlélteted.
Szívem kitárva, hódolattal áldom csodálatos nagy bölcsességedet.

 Nagy vagy Uram, és mily nagy a kegyelmed, Fiadban mit velem éreztetél.
A pislogó kis mécset el nem oltod, S a megtört nádnak megkegyelmezél.
Mikor hevertem bűnben, megkötözve, felém kitártad irgalmas kezed,
Örömkönnyek közt térdre hullva áldom te üdvözítő nagy szerelmedet!


