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Felkészült szív 

 

 
Az Úr iránti hálának, és az imádásnak túláradónak kell lenni az életünkben. Az Atya kivétel nélkül 
minden korszakban imádókat keresett. Akiknek kijelentésük van arról mit jelent "szellemben, és 
igazságban" hódolni Neki. Felkészült szívvel, örömteli hálaadásokkal menni elé. Valahogy így:  
 

Kész (felkészült) az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én 
dicsőségem is kész (elkészült). Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt! 

Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között! Mert 
nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod! 

Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön! 
(Zsolt 108:1-3) 
Serkenj fel én dicsőségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt! 
(Zsolt 57:9) 
 
Fontos hogy a szívünk mindig kellőképpen  lágy és felkészült legyen: kész arra, hogy magasztalja 
az Urat. Amikor netán rosszul állnak a dolgaink, akkor is tudjunk Bízni Istenben, kezébe helyezve 
mindenünket. Azzal a bizalommal hogy Ő Gondviselő. (1Pt 5:7) Ez nem mindig könnyű, ez nem 
mindig egyszerű.  
Ahogy Dávid számos zsoltárában is olvashatjuk, Isten e nagyszerű emberének is parancsolnia 
kellett önmagának és hitből kijelenteni: igenis, felkészült a szívem, hogy a Mindenható Istent 
magasztalja.  
Éppen így, nekünk is. Ha belül nem érezzük jól magunkat, vagy épp bágyadtak vagyunk 
parancsolunk akárcsak Dávid: ÉBREDJ FEL LELKEM! Magasztalni fogod az Istent! ÉBRESZTŐ! 
 
Akkor is ha szomorú vagy, akkor is ha rossz híreket olvastál-hallottál. A lelkünk, mivel nincs még 
tökéletesen megszentelődve, csak akkor hajlandó boldog lenni, mikor jól mennek a dolgai. A lélek 
nem a biblia által kijelentett tényekre tekint, hanem a saját érzésvilágára. Ezért a Szent Szellem 
által parancsolni kell neki. Nem lehetünk szétesettek, szétszórtak, a lelkünk nem élhet  csapodár 
módon. Isten elé nem lehet csapodár lélekkel járulni, csak ha parancsolunk neki. Az angol  bővített 
fordítás így adja ezt vissza: "my heart is fixed." A szívem fix, fókuszban van, csak Isten létezik a 
számára. Minden más egyebet lehelyez.  El kell hogy tökéljük magunkban, hogy az Úr elé 
megyünk, hogy hódoljunk Neki. Ez nem érzelmi, hanem akarati döntés, ugyanakkor ezt a 
döntésünket a szívünk éhsége kalibrálja be. Ha nem éhes a szív, mert minden más egyébbel van 
betöltve, akkor nem fog sóvárogni Isten után. Őhozzá csak az éhes szívű emberek rohannak. 
Tudnunk kell, hogy mi Krisztusban dicsőséges, új teremtések vagyunk. Dicsőségünk tökéletesen 
elkészült. Újjászületésünk pillanatában teljesen új teremtésekké váltunk!!! :) 
 

Mert akiket eleve felismert, azokat a [többiektől] eleve különválasztotta, 
hogy ugyanazt az alakot viseljék, amelyet az ő Fia, hogy így Isten Fia sok 

testvér között az elsőszülött legyen. Akiket pedig eleve különválasztott, 
azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat igazságosakká tette, akiket 

igazságosakká tett, azokat megis dicsőítette. (Róma 8:29-30 Csia ford.) 
 

Az életünk, a sorsunk Isten szempontjából tökéletesen elrendezett ügy  és mivel Ő így 

szemlél bennünket, ezért nekünk is így kell szemlélni önmagunkat. Az életünk el van 
rejtve Krisztussal együtt az Istenben. (Kol 3:3) 



 
Visszatérve a zsoltárokhoz: azt olvassuk hogy Dávid nem csak a lelkének parancsol ébresztőt, 
hanem a lantnak, illetve a hárfának is. 
Mivel a mai kor embere nem rendelkezik ilyen hangszerekkel, sőt, sokunknak semmilyen zenei 
adottsága nincs,de a hangunkkal, a szavainkal bármikor magasztalhatjuk az Urat prózában.  
Ugyanakkor töprengtem, a hangunkon kívül mit is jelenthet még ez a két hangszer.... 
"Mi az én hárfám, mi a te hárfád, testvérem?" 
Az fogalmazódott meg bennem, hogy a mi hangszerünk. az elhívásunk, a tálentumaink. Így aztán: 
 
Ezért ébresztő lélek! 
Ébresztő tálentumok! 
Ébresszük fel a hajnalt! 
 
A hajnal felébresztése új napot, új kezdetet jelent, de tágabb értelemben új korszakot is. Valójában 
Isten imádói hozzák el a hajnalt. Olyanok, akik imádásukkal lehívják a mennyet a földre. 
 
Ó, milyen könnyű is az Urat magasztalni! Milyen boldogság amikor színe elé mehetünk!  
Bizony: Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen!  (Zsolt 84:5) 
 
Jóságod magasabb az égnél! 
Hűséged egészen a magas fellegekig ér! 
dicsőséged növekedjen feljebb a Mennynél, 
dicséreted borítsa be a Földet!  
 
Jöjj és cserélj le mindent ezen a bolygón: Jöjjön el a Te királyságod, legyen meg a Te akaratod! 
 
Tergulicza Eszter  


