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Ingadozás nélkül 
 

 
A mostani heti üzenet egy rövid bátorítás kíván lenni. Bátorítás arra hogy ne adjuk fel az Isten színe előtti 

imádkozást.  Van hogy oly annyira mélypontra jutunk, hogy teljes valónkat kell megalázni Előtte. 

Összetöretni, és úgy esdekelni. Az ilyen forma imádkozás esetében mindent át kell adnunk: kétségeinket, 

aggályainkat, hitetlenségeinket. A változás az első kiáltással kezdődik. Az ember a mélységből felkiált a 

Mindenható Istenhez. 

 

Oh, könyörgés meghallgató, hozzád folyamodik minden test. (Zsolt 65:3) 

 

A mi Istenünk neve (többek között) "könyörgés meghallgató".  

Amikor önmagunkat megalázva esdeklünk, előfordul hogy a változás nem hirtelen következik be, mint egy 

"varázsütésre".  A csoda, a természetfeletti változás először a szívünket kell hogy átformálja. 

Isten élete, bölcsessége a szívünkön keresztül mint egy katalizátoron át árad rá a legprofánabb ügyeinkre, 

döntéseinkre.  Mivel az emberi élet a szívének rosszasága miatt siklik ki, került lejtőre. Ezért a változás is a 

szív állapotától függ. 

 

Ha valakinek nincs bölcsessége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni! Hiszen Isten 

MINDENKINEK ÖRÖMMEL & NAGYLELKŰEN AD, és nem  néz le senkit. De aki kér, az bizalommal 

kérjen, és ne kételkedve! Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amiket a szél ide-oda dobál. A 

kételkedő ember ne remélje, hogy kaphat valamit az Úrtól. Az ilyen ember lelke kétfelé ingadozik, és 

állhatatlan minden dolgában. (Jak 1:5-8 EFO ford.) 

 

Ez az Ige éles ellentétbe állítja a nagylelkű Istent, és a bizalmatlan embert. Pedig Isten mennyire káprázatos 

Atya! Nem néz le senkit! Ha mély verembe kerültünk még akkor sem! Ő a kiáltásunkat a segélykérésünket 

várja hogy adhasson! 

 

Jól tudta ezt Salamon király, aki ingadozás, és hezitálás nélkül menten bölcsességet kért Istentől! Micsoda 

bizalom!!! Micsoda közvetlenség!!! Isten ezt rendkívül nagyra értékeli, hogy ismerjük Őt mint Mindenható, 

mint Könyörgés meghallgató! 

 

 

"Az Örökkévaló megjelent Salamonnak álmában, és ezt mondta neki: Kérd tőlem, amit szeretnél megkapni! 

Örökkévaló Isten, te tetted szolgádat királlyá apám Dávid helyett: én pedig még olyan vagyok mint egy 

kisgyermek: nincs tapasztalatom abban hogyan kell helyesen uralkodni.  

Szolgád a te néped között él, amelyet magadnak választottál, s ez a nép oly hatalmas, hogy meg sem 

számlálható. Kérlek hát, adj szolgádnak bölcs szívet néped kormányzásához hogy különbséget tudjak tenni jó 

és rossz között. Mert e nélkül hogyan kormányozhatná valaki ezt a hatalmas népet? Tetszett az 

Örökkévalónak  hogy Salamon ezt kérte. Ezért ezt felelte neki: "jól tetted hogy ezt kérted, és nem hosszú 

életet, gazdagságot, vagy ellenségeid vesztét. Mivel bölcsességet kértél ahhoz hogy helyesen tudj döntést és 

igazságos ítéletet hozni, ezért lásd: teljesítem a kérésedet. Sőt, ráadásul megadtam neked azt is   amit nem 

kértél: olyan gazdagságot és dicsőséget hogy életedben nem lesz hozzád fogható király." (1Kir 3:5-14 EFO) 

 

lám, Isten ennyire nagylelkű, és gáláns. Ő soha nem szégyenít meg bennünket. Épp ellenkezőleg: ki akar 

emelni minden szégyenteljes életérzésekből. Gyönyörködni akar abban, hogy gyermekei bizalommal 

fordulnak hozzá, és neki tetsző dolgokat kérnek! 
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