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Változások 

 

 

Ébredj föl, ébredj föl! 

Szedd össze erődet, Sion! 

Öltözz fel dicsőségedbe, Jeruzsálem szent város! 

Hiszen soha többé nem lép be kapuidon ellenséges idegen 

Kelj fel, rázd le a port magadról, 

ülj székedbe Jeruzsálem!  

Szabadítsd ki magad nyakad kötelékeiből 

Sion hadifogoly leánya! 

Mert ezt mondja az Örökkévaló: 

"Nem pénzért adtalak el téged, 

és nem is pénzen fognak megváltani!" 

 

(Ézsaiás 52:1-3 Egyszerű fordítás) 

 

Isten elképesztő dolgokat képes parancsolni. Például hogy szedjük össze azt, amivel szerintünk mi 

híjjával vagyunk. Vagy éppen a legnyomorúságosabb állapotunkban öltsünk magunkra olyan ruhát 

ami úgy érezzük, egyáltalán nem passzol. Az elmúlt napokban mély megdöbbenéssel olvastam 

ezeket a verseket. Azt hogy Isten Siont hadifogolynak nevezi. Aztán így: "Jeruzsálem te szent 

város". Talán mondanom se kell, hogy itt rólunk van szó. Rólunk akik fogságban sínylődtünk, netán 

régi rossz körülmények megtépáztak minket. Rólunk van szó, és Isten e mai napon ezt üzeni: 

ébresztő! Vége az Asszír meg az Egyiptomi uralomnak! Ébresztő, megváltottak! Ébresztő Isten 

szentjei! Bár porosak vagytok, és meggyötörtek, ideje most már feleszmélni, felöltözni Krisztust aki 

a mi Dicsőségünk, Felölteni Őt mint a legpompásabb ruhát! Eljött az ideje a változásoknak, mikor 

elfoglaljuk Istentől rendelt pozíciónkat amire hivatalosak is vagyunk. 

Felkeljünk, s lerázzuk még a port is magunkról ennek a világnak minden szennyét, és a székünkbe 

üljünk. Mit is jelent ez? Azt hogy ott kell lennünk ahol a Krisztus van. Mennyei pozícióban. Az 

egykori hadifoglyok Krisztussal együtt kell hogy éljenek. Ez a mi szent elhívásunk. 

 

Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.(1Kor 1:9) 

 

Egy rendkívül fontos dolgot hadd említsek meg. Sokan passzívan várunk változásokra, passzívan 

várunk szabadulásokra. Ám Isten elképzelése valami egészen más, mert Ő azt mondja: nekünk kell 

saját magunkat kioldoznunk. Nincs értelme külső beavatkozásra várni mert így évek, netán  

évtizedek fognak elúszni hiába. Viszont van lehetőségünk bölcsességet, s világosságot kérni hogy 

lássuk mik szorítanak minket gúzsba, hogy aztán önállóan kioldozzuk magunkat, és kilépjünk a 

napfényre. Nem szoronghatunk előítéletek kárhoztatások miatt mondván ki mit gondol rólunk. Mert 

Isten nem kárhoztat. Bíznunk kell Benne hogy minden egészséges törekvésünkben segíteni és 

támogatni fog. Foglyok voltunk, szenvedtünk, de most már ki kell hogy lépjünk szabadságba egyik 

lábunkat a másik után helyezve. Lépésről lépésre.  

Szent Szellem ebben a munkában, ebben az eltökéltségben az oldalunkra fog állni, és a 

segítségünkre fog sietni. 

Tehát: rázd ki magad a porból, mert megváltottalak, enyém vagy! Mondja a mindenható Isten. 

 

Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg (...) Hanem drága véren, 

mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén (1Pt 1:18-19) 
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