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A SZABADÍTÓ 

A Biblia történeteit olvasva feltűnik, hogy Istennek sokféle 
elnevezésével találkozhatunk. Mindegyik mögött boldogító emberi 
tapasztalatok és egyben – isteni oldalról – örök jellemvonások 
húzódnak meg. Isten ugyanis változhatatlan, de tökéletességében 
is végtelenül sokoldalú. Az egyik legszebb és legbátorítóbb neve: 
Szabadító. Túl azon, hogy Ő az örökkévaló, a mindenható, a tiszta 
szeretet, az emberek felé megmentőként mutatkozik be. A tőle 
való végtelen távolságot akarta áthidalni azzal, hogy elküldte a 
Földre egyetlen Fiát a velünk való végleges összekapcsolódás 
szándékával. Az Ószövetség próféciái az Újszövetségben foglalt 
eseményekben lettek valósággá: 

Íme, Isten az én szabadítóm! Bízom és nem félek; 
mert erősségem és énekem az Úr, és lett nékem 
szabadítóm! S örömmel merítetek vizet a szabadító 
forrásából! (Ésa 12:2-3) 

Örülj nagyon, Sion leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! 
Íme, jön néked a te királyod, igaz és szabadító, szegény 
és szamárháton ülő. (Zak 9:9) 

Szül pedig fiút, és nevezd annak nevét Jézusnak, 
mert Ő szabadítja meg népét annak bűneiből. (Mt 1:21) 

Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot,  
a Jesse fiát, aki minden akaratomat véghezviszi.  
Ennek magvából támasztott Isten, ígérete szerint 
Izraelnek szabadítót, Jézust. (Csel 13:22-23) 

A betlehemi gyermek egyik ószövetségi elnevezése: Immanuel, 
ami annyit tesz, ’velünk az Isten’. Tehát az oldalunkon áll, nem 
ellenünk van, nem megsemmisítésünkre törekvő, haragos Fenség. 
Olyan Lény, aki minden hatalmával, szeretetével mellettünk, 
közöttünk, bennünk akar létezni, hogy Ő legyen az életünk. 

A Fiú másik neve, amelyen naponta szólíthatták a körülötte élők, 
az Őt felkeresők, Jézus lett, azaz Jehosua, ami azt jelenti: Isten a 
Szabadító. A Fiú a mennyei Atya pontos képmása, tehát 
hajszálpontosan ugyanaz a szentség, szépség, tökéletesség, 



2 

 

szeretet, jóakarat öltött benne emberi testet, ami a mennyben lakó 
Istent is jellemzi. Ha az Ő gondolataiban a Föld lakóival 
kapcsolatban a szabadítás úgy jelenik meg, mint szorongató 
szükség, akkor annak nyomós oka van. Emberi szemmel pedig a 
szabadítás ígérete a raboknak jelent igazán valamit; aki szabad, 
nem érez vágyat a szabadságra, mert abban jár.  

A szabadító Jézus Krisztus szeretetének legnagyobb 
megpróbáltatása földi élete utolsó órájához kötődik. Amikor ég és 
föld között függött, kitéve a forró napsugaraknak, a legyeknek, az 
egyre növekvő fájdalomnak és szomjúságnak, a magánynak, kitéve 
a bámuló és értetlen tekinteteknek, a gonosz és bántalmazó 
szavaknak. Ott hangzott el egy csúfolkodó mondat: Te, aki lerontod 
a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat! 
Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről! (Mt 27:40) Egyszerűbb és 
tömörebb megfogalmazásban: Szabadító, szabadulj! 

Az óriási kísértés ebben az volt Jézus számára, hogy tényleg 
könnyedén megtehette volna, hogy lejön a keresztről, elpusztítva 
minden bántalmazóját. De ott maradt kifeszítve, várva az utolsó 
lélegzetvételre, amikor már nincs tovább. Mert nem a maga 
jóllétével, kényelmével, megcsúfolt nevével, Istennel való 
örömteljes kapcsolatával törődött – hanem velünk. Ott lett igazi 
Szabadítóvá, amikor alázatosan lehajtotta fejét és meghalt – 
ahelyett, hogy háta mögött hagyja az Őt bántalmazók bolygóját. A 
kereszt mutatta meg feketén-fehéren, hogy szükségünk van az égi 
Szabadítóra! Aki gyilkos indulattal fordul az őt életre-halálra 
szerető Isten felé, annak szabadításra van szüksége! A kereszt 
mutatta meg, hogy a Szabadító valóban szabadító: az utolsó 
leheletéig a megoldáson dolgozott. A gyűlölet, a félelem 
kötelékeinek megoldásán. És amikor felkiáltott: Elvégeztetett! – 
akkor ez a bilincs lehullott, akkor az Isten és az ember közötti 
szakadék fölött örök híd épült.  

A feltámadott Szabadító sebeiből fakadó forrásból az örök élet, az 
örök szeretet édesvize árad: Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám és 
igyon! (Ján 7:37) Ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok 
neki, soha többé meg nem szomjazik; hanem a víz, amelyet én adok 
neki, örök életre buzgó forrás lesz benne. (Ján 4:14) 
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VALÓSÁGGAL SZABADOK LESZTEK 

Azért ha a Fiú megszabadít titeket,  
valósággal szabadok lesztek. 
(Ján 8:36) 

Szabadság vagy rabszolgaság 

Talán nem vagyunk szabadok? – tehetjük fel magunknak a 
kérdést. Ma, több mint kétszáz évvel az Emberi és Polgári Jogok 
Nyilatkozata után, a demokráciák korában, az életet védő 
számtalan törvény megalkotásával a hátunk mögött – nem 
vagyunk szabadok? Ne legyenek illúzióink: jelenleg Földünkön 
millió és millió rabszolga él! Nyilván sokakat megdöbbent ez a 
tény, és értetlenül állnak előtte. Létezik manapság rabszolgaság? A 
National Geographic1 15 évvel ezelőtt (!) íródott, sokkoló 
beszámolója alapján akkoriban 27 millióra volt tehető azok száma, 
akik nem voltak a maguk – testük, fizikai erejük, idejük és pénzük 
– urai. Pedig a történelemkönyvek alapján az emberiség 
történetének e szégyenfoltja már a múlté: láncra vert 
bennszülötteket látunk fekete-fehér képeken az amerikai 
nagybirtokosok gyapotföldjein. Annak idején a négereket 
összefogták, behajózták az Újvilágba, s ott kényszerítették őket 
rabszolgamunkára. Egyébként több történész állítja, hogy az 
afrikaiakkal folytatott kereskedelmet csak akkor állították le, 
amikor már nem volt gazdasági haszna. Ma a kiszolgáltatott 
embereket csalják lépre a jobb élet reményében. Az USA 
külügyminisztériumának 2003. évi jelentése szerint legális 
rabszolgaság sehol nincs, viszont 116 országot – közöttük 
Finnország, Magyarország (!), USA – tartanak számon, ahol 
száznál több embert adtak-vettek az adott évben.  

Mi a végső mozgatórugója a rabszolgatartásnak? A nyereségvágy. 
Csupán egyetlen adat: Görögországban 1990 és 2000 között 
összesen 5,5 milliárd dollárt hoztak az áruba bocsátott nők – 
vagyis azok, akiket prostitúcióra kényszerítettek! A modern kori 
rabszolgaság a teljes alávetettség és a gazdasági kizsákmányolás 

                                                 
1
 Rabszolgasors a harmadik évezredben / Cocburn, A. = National Geographic, 2003.szeptember – pp. 16-44. 
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elegye. A rabszolgák feletti uralom ma nem a tulajdonjogon, 
hanem az „erőszak végső hatalmán” alapul. A rabsorsra jutott 
gyermekek – akiket a szüleik pár dollárért, kényszerűségből 
eladnak –, fiatal lányok, nők és férfiak hatalmas tömegei magukra 
maradnak. Megfélemlítik, verik őket; napi 14-16 órai kemény 
munkára fogva el vannak vágva minden segítségtől, tanácstól, a 
szabadulás lehetőségétől. Ez a „párhuzamos”, láthatatlan világ 
óriási profitot hoz az amúgy is gazdag vállalkozók és 
emberkereskedők számlájára. Napjaink rabszolgakufárjai újra 
rájöttek arra, hogy mekkora hasznot hajt az emberek adásvétele. 
Így a rabszolgaság korántsem a múlté – a 21. században sem. S 
akkor még nem is beszéltünk arról a három milliárd emberről, 
akik a Föld lakosságának csaknem felét alkotják, és napi két 
dollárnál kevesebből tengődnek az éhhalál küszöbén. A 
szegényeknek, védteleneknek sokszor fel kell áldozniuk 
méltóságukat, gyermekeiket, sőt, saját testüket is a globális 
piacon, melynek egyetlen célja a folyton növekvő profit. 
Mondhatjuk-e könnyedén: szabadok vagyunk? És akkor még nem 
is beszéltünk a futószalag mellett, éhbérért dolgozó munkások 
millióiról… 

A bűn törvényének rabjai 

Van azonban egy, még ennél is súlyosabb, alig észlelhető 
rabszolgaság, amely viszont kivétel nélkül minden embert 
szolgasorsba dönt és megnyomorít, végül pedig szükségszerűen a 
halálba visz, illetve a fent vázolt állapotokba torkollik. Minek vagy 
kinek a rabjai vagyunk? Megértjük, ha felismerjük a rabszolgaság 
mibenlétét: Egy rabszolgának nincs önrendelkezési joga, nincs 
saját akarata, ereje, ideje. Egy tőle idegen, erőszakos hatalom 
uralkodik és rendelkezik fölötte.  

Pál apostol a következőképen írja le az ember elveszett állapotát: 
Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt 
cselekszem. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok; hanem a 
gonoszt cselekszem, melyet nem akarok… látok egy másik törvényt 
a tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével és engem rabul 
ad a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Óh, én nyomorult 
ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? (Róm 
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7:15.19.23-24) Jézus ezt így magyarázta meg: Mindaz, aki bűnt 
cselekszik, rabszolgája a bűnnek. (Ján 8:34) Vajon hogyan 
nevezhetnénk meg az ember rabtartóját? Kondor Béla nagyon 
találóan így kiáltott egyik versében: „Önmagamtól szabadíts meg, 
mert nem ismerek gonoszabbat!” Egyetlen szóban összefoglalva: 
az önzés, az önző természet az úr felettünk. Feltehetjük a kérdést: 
miért olyan nagy baj ez? A válasz elég tragikus: „Bármi is a látszat, 
minden énközpontú élet elfecsérelt élet. Aki megkísérel Isten 
nélkül élni, tékozolja javait. Elvesztegeti az értékes éveket, 
eltékozolja értelmi és lelki képességeit, és sáfárságának csődje 
örök életébe kerül. Aki elkülönül Istentől, hogy önmagának 
szolgálhasson, az a mammon rabja.”2 Vagyis ha az ember nem a 
pénzt, a vagyont, a hatalmat, s ezek mögött végső soron önmagát 
imádná, nem létezne-virulna a fent ábrázolt rabszolgaság sem a 
maga kegyetlen, és rendkívül változatos formáiban a Földön. 

Egy másik szempontból megközelítve: „Az önimádó ember 
törvényszegő.”3 Milyen törvényt szeg meg az, aki önmaga körül 
forog, aki az életében önmagát ülteti a trónra? Az isteni szeretet 
törvényét, amely nem kapni, hanem szüntelenül adni törekszik: 
„Isten dicsősége abban áll, hogy adhat.” Ezzel szöges ellentétben 
áll a világunkban jelenleg uralkodó önzés kőkemény törvénye. A 
fentiekben ecseteltük néhány feltűnő, közvetlen következményét: 
rabszolgaság, kizsákmányolás, szegénység, igazságtalanság és 
erőszak – mindez globális méretekben. Miért nem sikerül 
semmifajta felülről hozott intézkedéssel tartósan és hathatósan 
javítani ezen a katasztrófával fenyegető helyzeten? Mert a 
szívekben nem a mások iránti szeretet, hanem az önimádat, az 
önzés az úr. Mindenki a maga hasznát keresi, a maga jólétén 
munkálkodik, sok esetben a következő nemzedék, vagy akár a 
mellette élők kárára: Mindenki a maga hasznát keresi, nem a 
Krisztus Jézusét. (Fil 2:21) 

Hernyó vagy búzamag 

Arany János félelmetes, de annál találóbb meghatározása szerint: 
„… az ember önző, falékony húsdarab, mikép a hernyó, telhetetlen, 

                                                 
2
 White, E.G.: Krisztus példázatai – Bp. Advent K., 1999 – 134.p. 

3
 i.m. – 272.p. 
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mindég előre mász s – harap.”4 Ez a kevéssé vonzó költői kép – 
talán kevesen tudják – a Bibliából származik: … a halandó, aki 
féreg, az embernek fia, aki hernyó. (Jób 25:6) A szeretet – az igazi 
szeretet, melynek forrása minden jel szerint nem az ember szíve – 
ezzel szemben nem keresi a maga hasznát, nem irigykedik, nem 
fuvalkodik fel, nem gerjed haragra. (1Kor 13:4-5) A szeretetet 
nélkülöző élet a hernyó mohó falánkságával egyenlő: Ha szeretet 
nincsen én bennem, semmi vagyok. (1Kor13:1) Micsoda megalázó 
jellemzés, mégis mélységes igazság rejlik mögötte. 

Jézus ugyanezt egy egyszerű, de nagyon szép hasonlattal tárta az 
emberek elé: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak 
egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. (Ján 12:24) 
„A saját életét megtartó gabonamag nem teremhet gyümölcsöt. 
Maga marad. Krisztus, ha úgy dönt, megmenthette volna magát a 
haláltól. Ha azonban ezt teszi, egyedül maradt volna. Egyetlen 
gyermeket sem vihetett volna Istenhez. Csak életének letevésével 
adhatott életet az emberiségnek. Krisztus ezzel az igazsággal köti 
össze az önfeláldozás leckéjét, melyet mindenkinek meg kell 
tanulnia. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt; és aki gyűlöli a 
maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. (Ján 12:25) 
Mindenkinek, aki Krisztussal együtt akar gyümölcsöt teremni, 
először a földbe kell hullnia és meghalnia. Az életet a világ 
szükségleteinek barázdáiba kell vetni. Az önszeretetnek, 
önérdeknek el kell vesznie. Az önfeláldozás törvénye saját 
megtartásunk törvénye is. Adni ugyanaz, mint élni. A magunkért 
eltöltött élet olyan, mint a megevett gabona. Eltűnik anélkül, hogy 
megsokszorozódna. Az ember összegyűjthet magának mindent, 
amit csak tud, élhet, gondolkodhat, tervezhet magának, de élete 
elmúlik és semmije sem marad. Az én szolgálatának törvénye az 
önpusztítás törvénye.”5 

Ebből a szempontból tehát mindenki döntésre kényszerül, ugyanis 
két út áll előttünk - az önzés, illetve a szeretet útja: annak vagytok 
a szolgái, akinek engedelmeskedtek; vagy a bűnnek a halálra, vagy 
az engedelmességnek az igazságra. (Róm 6:16) Az első úton járni 

                                                 
4
 Arany János: Kertben = Arany János költeményei. – Bp.: Helikon, 1983. – 151.p. 

5
 White, E.G.: Jézus élete, „A külső udvarban” c. fejezet 
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nem kerül különösebb erőfeszítésbe, hiszen mindenkinek 
természetéből fakadóan, születése pillanatától fogva önmaga felé 
hajlik a keze. A második úton viszont saját erőből képtelenek 
vagyunk megmaradni. Aki már próbálta, az tudja: Nem lakik én 
bennem, azaz a testemben semmi jó! (Róm 7:18) Hogyan 
szabadulhatunk meg önző énünk fogságából? Hogyan tudunk 
meghalni az önszeretetnek, és hogyan élhetünk önfeláldozó 
módon? Már évezredekkel ezelőtt megszületett a válasz: Hála az 
Istennek, aki a győzelmet adja nekünk Jézus Krisztus által! (1Kor 
15:57) 

Ha a Fiú megszabadít 

Talán most már érthetőbb Jézusnak ez az – annak idején 
mélységes botrányt és felháborodást kiváltó – kijelentése: Ha a 
Fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek! (Ján 8:36) Jézus 
Krisztus volt az, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy 
kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek, a mi 
Atyánknak akarata szerint. (Gal 1:4) Jézus tehát a legnagyobb 
rabszolga-felszabadítónak jött a világunkba! Ő volt az, aki 
legmesszebbmenőkig megvalósította, betöltötte az önfeláldozó 
szeretet törvényét: Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az 
életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi 
atyánkfiaiért. (1Ján 3:16) Isten végtelen szeretete Fiában 
nyilatkozott meg előttünk: teremtményeiért és teremtményeinek 
ajándékozta Egyszülöttjét! De hogyan tudjuk mi – önző lények – 
megvalósítani az embertársainkra vonatkozó szeretetbeli 
kötelességünket? 

Egyetlen úton: És megismeritek az igazságot, és az igazság 
szabadokká tesz titeket. (Ján 8:32) Az igazság megtestesítője és 
betöltője számunkra Jézus Krisztus. János, a szeretett tanítvány 
hangsúlyozza, hogy Ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nem 
csak olyan értelemben, hogy az élet törvénye a szívébe, a 
gondolkodásába volt írva; de ebből következően Ő maga is igaz, 
önzésmentes életet élt. Minden napos küzdelmet vívott magára 
vett, önmaga felé hajló emberi természetével – de semmiben nem 
kedvezett kívánságainak, nem engedett erejét gyengítő 
hajlamainak, soha nem tett csodát önmaga javára. Tökéletes, 
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önfeláldozó életet élt, amely a kereszthalálban végződött! Ott, a 
Golgotán, Jézus emberi testében meghalt az önző természet. 
Minden gonosz kívánság, tett eredője és következménye a 
keresztre szegeződött – hogy mi Őbenne szabadok lehessünk! 
Hogyan lehet ez a szabadság gyakorlati valóság számunkra? 

Szabadság Krisztusban 

Kizárólag szent lelke, azaz személyes jelenléte által: Az Úr pedig a 
Lélek. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. (2Kor 3:17) A víz és a 
szent lélek általi újjászületés során Isten Fia valóságosan lényünk 
részévé válik. Jézus Krisztus, az önzés felett győzedelmes Krisztus 
hit által élhet bennünk: állandó társunkká, szerető 
szövetségesünkké lesz. Az Igazság megismerése jóval többet jelent 
néhány parancsolat elolvasásánál, a Biblia naponkénti 
tanulmányozásánál, bizonyos vallásos szokásoknál és 
gyakorlatoknál. Ez egy szent egyesülés, egy szerelemalapú 
házastársi kapcsolat Jézussal: Aki az Úrral egyesül, egy lélek Ővele. 
(1Kor 6:17) Ahogyan férfi és nő eggyé lesznek testileg, szellemi 
síkon ugyanez az összekapcsolódás valósul meg Krisztus és az Őt 
imádók között. 

És ahol Krisztus élhet, ott szabadság van, mert Ő már győzött a 
bűn felett! Jézus volt az, akinek életén soha, egyetlen pillanatra 
nem vett erőt az önzés törvénye; Ő nem szolgált az énjének, csak a 
szeretetnek. Ugyanezt megvalósíthatja a mi életünkben is: „Ő 
megtisztítja a szívet, megújítja a gondolkodást, új képességgel 
ruház fel, hogy ismerjük és szeressük Istent. Összes parancsolata 
iránt készséges engedelmességgel ruház fel.”6 Vagyis a szabadság 
nem jelent mást, mint a bűn kényszerítő hatalmától, az önzés 
bilincseitől való szabadulást. Ezzel egészen új látóhatár, új célok 
nyílnak előttünk: már nem a saját jólétünk, gazdagságunk, 
kényelmünk miatt aggódunk, hanem a Fiú szemével látjuk a 
világot, Aki odaadta önmagát a halál foglyaiért. Szeretünk. Egyre 
mélyebben és határtalanabbul. Megismerjük az összhangot Isten 
szándékaival, és a Benne való bizalom útján eljuthatunk a teljes 
engedelmességre. 

                                                 
6
 White, E.G:. Jézus élete, a „Jákób kútjánál” c. fejezet 



9 

 

Hinnünk lehet és hinnünk kell, hogy ugyanazt a győzelmes életet, 
azt a másokat szerető és segítő életet, amelyet Jézus Palesztina 
földjén járva kétezer évvel ezelőtt megvalósított, bennünk és 
nálunk lakva ma is élheti! Nem az önzésünk ellen kell küzdenünk, 
mert abban úgyis újra meg újra elbukunk. Egyetlen dolgunk, hogy 
hittel kapaszkodjunk Jézusba, hogy őrizzük a kapcsolatot. Aki 
megutálva önnön „falékony hernyótermészetét” megnyitja a 
szívét, az csodálatos ígéret beteljesedését tapasztalhatja meg: Ha 
valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: az én Atyám 
szereti azt, és ahhoz megyünk és annál lakozunk. (Ján 14:23) 
Jézussal együtt a mindenható mennyei Atya is betér templomába, 
azaz birtokba veszi szellemünket, szívünket, testünket. Amilyen 
mértékben átengedjük magunkat Istennek, olyan mértékben tud 
bennünk kiteljesedni az Ő isteni élete. 

Ne azon fáradozzunk, hogy saját erőfeszítéseinkkel akarjuk 
megtartani Isten parancsait – ez örök kudarcra ítélt vállalkozás! 
Sokkal inkább várjuk, higgyük, majd őrizzük Jézus szívünkbe 
lépését, mert az Ő jelenléte biztosítja a szabadságot az önzés 
minden formájától. Ő lesz az mibennünk, aki képes az önfeláldozó 
szeretet cselekedeteit gyakorolni, Ő az, aki benned és általad 
szereti azokat, akik még hernyóként ölnek és pusztítanak. Ő az, 
akinek ereje elégséges az igaz élet megvalósításához! Ő az, aki 
fényt, örömet és békességet áraszt nemcsak reád – de mindazokra, 
akik körülötted élnek, esetleg fájdalomtól, szegénységtől, 
gondoktól sújtottan. 

Kell-e ennél nagyobb és boldogítóbb szabadság?! S ami még ennél 
is fontosabb: Hiszed-e, hogy mindez számodra is valós és állandó 
élmény lehet? Ha hiszed, minden lehetséges a hívőnek! (Mk 9:23) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ha a körülményektől függetlenül megtanulod Jézus Krisztust 
dicsőíteni, belül szabadságot és örömet találsz, és meglesz az 
erőd, hogy legyőzz bármit, amivel szembekerülsz. Az Úr 
öröme óriási kulcs, hiszen amint Nehémiás mondta: Az Úr 
öröme a ti erősségetek! (Neh 8:10) (Liu Csen-Jing) 
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A MADARÁSZ TŐRE 

Ez a kis történet arról a szabadító Istenről szól, aki minden élőlény 
teremtője, az apró részletek felügyelője, a kérések alázatos 
teljesítője és a szívek bátorítója. 

Legkedvesebb barátom igen szorult helyzetbe jutott egy munkája 
kapcsán, és az aggodalmai szinte megbénították. Az egyik nagy 
vegyi üzem területén található szennyvíztisztító tavak fontos vizes 
élőhelyek is egyben, ahol értékes madárfajok élnek és költenek. A 
vándormadarak is rendszeres látogatók. Ezt a területet már több 
mint egy éve figyelemmel követi egy projekt kapcsán. Most egy 
madármegfigyelő csoportot készült ott kalauzolni. Nem is lett 
volna semmi baj, ha az előfeltételek nem lettek volna rendkívül 
kedvezőtlenek. Az élőhelyi szempontból legfontosabb tó 
környezetében ugyanis kora tavasztól jelentős munkálatokat 
végeztek, amit csak a fészekrakás megindulása miatt hagytak 
abba. Így, érthető módon, a korábbi szárnyas vendégek nem 
látogatták azt a tavat, áthúzódtak a szomszédos üzemterületre, 
mert a vadmadarak köztudottan nem szeretik, ha háborgatják 
biztonságot és életteret nyújtó környezetüket. Emberileg nézve 
tehát csekély esélye volt annak, hogy a munkálatok leállítása után 
néhány nappal ott lesznek éppen azokon a vizeken, amelyekre a 
megfigyelési engedély szólt. A meghívók pedig ki lettek küldve, és 
a visszajelzések szerint legalább húsz látogató – madarászok, 
fényképészek, gimnazisták és tanáraik, üzemi munkatársak – 
jelentkeztek be a madárlesre. Reális lehetőség mutatkozott egy 
jókora csődre. Nem lesz egyetlen madár sem, a látogatók 
rendkívül csalódottan távoznak, a program kudarcot vall… 

Isten azt mondta, hogy bátorításul olvassam fel hangosan a 91. 
zsoltárt. Már nagyon sokszor nekem magamnak is megmentőm 
volt ez a Dávidtól származó ének, ezért el is kezdtem mondani: Aki 
a Felséges rejtekében lakik, az a Mindenható árnyékában nyugszik. 
Azt mondom az Úrnak: oltalmam és váram, Istenem, őbenne bízom! 
Mert ő szabadít meg téged a madarász csapdájából, a veszedelmes 
dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnya alatt lesz oltalmad… 
– micsoda?! A madarász csapdájából?! A madarász csapdájából?! 
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Hát ez is benne van?! Ahogyan említettem, már évtizedek óta 
támaszom ez a zsoltár, de most majdnem elnevettem magam. Ez is 
benne van?! Tudom, itt a hurokról, régies kifejezéssel a madarakat 
foglyul ejtő tőrről van szó, de mégis, csodának tűnt a szememben, 
hogy ezt itt és most másképp is lehet érteni. Bizonyos voltam 
benne, hogy megvan a mennyei válasz! Különösen az utolsó 
versek fényében: Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Vele 
vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú 
élettel elégítem meg és megmutatom neki szabadításomat. Ezzel az 
isteni üzenettel a szívemben könnyűvé vált bízni és imádkozni: 
hiába minden környezetdúlás, a madarak ott lesznek! Imáimban – 
reggelig volt idő – az Úr felidézte számomra a teremtés ötödik 
napját, amikor kimondta: röpködjenek madarak a föld felett, majd 
az állatok bevezetését Noé bárkájába, a verebecskékről való 
gondviselését. Tudtam, hogy Isten „odaparancsolja” a madarakat. 

Reggel legszívesebben én is útra keltem volna megnézni a csodát. 
De végül meg kellett elégednem a beszámolóval, több órával 
később. A tavon 28 madárfaj mutatkozott, és egy, az eddigi 
megfigyelések idején itt még fel nem jegyzett szárnyas, a bütykös 
hattyú is felbukkant, sőt – a rá jellemző módon – látványos harcba 
kezdett a többi, vízen tartózkodó gulipánnal, gólyatöccsel. A 
vendégek elégedetten távozhattak. 

Az Úrnak minden szava igazság és valóság, nagy az Ő kegyelme az 
Őt félők iránt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sasmadár, amely felhatol a legmagasabb szirtekhez és 
diadalmasan lebeg a felhők között, nem élvez nagyobb 
szabadságot, mint az a lélek, akit Krisztus 
megszabadított. (Spurgeon) 

 Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én 
Istenem, üdvösségem szarva, menedékem.  
(Zsolt 18:3) 

Csak az, aki egykor a bűn rabláncait viselte, tudja igazán 
értékelni a Krisztusban nyert szabadságot. (Spurgeon) 
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„AHOL AZ ÚRNAK LELKE, OTT A SZABADSÁG!” 

A legkorábbi emlékeim a jó Istenről óvodás koromból idéződnek 
fel. A családom nem kereste Őt, nem rémlik, hogy hallottam volna 
tőlük Róla (bár ettől függetlenül nem kizárt, hogy egyszerűen csak 
nem emlékszem). De azt tudom, hogy egyes helyzetekben 
imádkoztam a magam gyermeki módján, és bizonyos voltam 
abban, hogy Isten hatalmas, mindenhol ott tud lenni és bármit 
meg tud tenni. Az unokatestvéreim „kinőtt” hittankönyveire szinte 
lecsaptam a tanév végén, mert négy évesen már tudtam olvasni, s 
hiszem, hogy ez is mennyei Apukám terve volt, mert valóság az 
ige, hogy Neki már az anyaméhtől gondja van ránk. (Lányunk öt 
évesen már szintén a kis Bibliáját olvassa, és imádkozunk, hogy ő 
is hadd legyen az Úr eszköze!) Aztán alsó tagozatban nagyon 
szerettem a hittanórákat, a görög katolikus istentiszteletekre is 
eljártam, és szívem minden komolyságával elsőáldozó is voltam. 

Utána azonban 15 éves koromig semmi emlékem vallásról, hitről, 
imákról. Ekkor azonban egy hölgy – aki azóta is az életünk része – 
bizonyságot tett nekem az Atya szeretetéről és Jézus jóságáról. 
Olyasmi áradt belőle, ami számomra ellenállhatatlan volt. Pont a 
15. születésnapomon mentem el először gyülekezetbe. Ahogyan 
ott álltam és énekeltem, megszületett bennem egy érzés, ami azóta 
is kísér: „Akarom ezt az Istent az életembe!” Megkaptam az első 
Bibliámat is, amit szinte éjt nappallá téve faltam, és minden egyéb 
könyvet, ami az Úrról szólt. Szívemből szerettem Őt! De mégis 
jöttek a hullámvölgyek, a világ csábítása. Ez így ment évekig. 
Voltak jobb és rosszabb időszakok. Sok volt a „fenn”, de tarkították 
a „lenn” útvesztői. Bővölködtem az Úr visszaváró és megtartó 
irgalmában, de tékozoltam is azt, és fél lábbal sokszor a hamis 
úton jártam. De mindig hívott és mindig befogadott az Ő 
kegyelmébe! Az ige újra és újra a fülemben csengett, pedig nem is 
értettem teljesen: „Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság!” 

Amikor megtaláltam leendő férjemet (aki akkor még hitetlen volt), 
és vele az igaz szerelmet, akkor mintha jobban megismertem 
volna az Isten szeretetét is! Elhatároztam, hogy innentől Ő az első, 
és ha a párom nem tér meg, bármennyire szeretem is, akkor 
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nélküle folytatom az életem – de végre igazán megragadva 
Megváltóm kezét! Az Úr lenyúlt érte is, és így együtt hagytuk el a 
világi kívánságokat, és fogadtuk teljesen a szívünkbe Krisztust, aki 
valóban a házasságunk, gyereknevelésünk, mindennapjaink Ura 
lett, és mióta az Ő Lelkével való keresztségkor betöltött 
bennünket, azóta növekedhetünk Benne, Aki az Út, az Igazság, az 
Élet! S újra megelevenedhetett a fent említett vers a Szentírásból, 
immár érthetőbb és érezhetőbb módon, hiszen Jézus szabaddá tett 
bennünket a bűneinktől, megkötözöttségeinktől és új természetet 
kaptunk Tőle.  

Mostanában hosszú hetek óta éreztem, hogy Istennek terve van 
velem, és imában, böjtben kerestem az akaratát, de nem kaptam 
választ. Azonban ezen alkalmak során az egyik legértékesebb, 
aranyat érő dolgot érthettem meg a Lélek vezetése által: Isten az Ő 
szeretetét töltötte belénk. Ez az ige belém hasított, mintha még 
soha nem olvastam volna! Elöntött ennek a valósága, és Ő 
többféleképp is megmutatta nekem, hogy a szeretet milyen fontos 
kulcs világmegváltó tervében és az Ő Királysága működésében. De 
nemcsak elmélet volt ez, hanem a gyakorlatban is 
megtapasztaltam, hogy a Biblia szavai élő és ható szavak, és újra 
meg újra olyan szeretettel tudtam szeretni a körülöttem lévő 
embereket, hogy én magam is rácsodálkoztam, mert tudtam, hogy 
ez nem én vagyok! Szinte kézzelfoghatóan éreztem Krisztust 
magamban, valamint rajtam keresztül cselekedni vagy szólni 
bizonyos helyzetekben! Más tulajdonságaimban is megváltoztatott 
a keresztségem óta, amiket azelőtt nem voltam képes elérni vagy 
épp letenni. 

Ezen időszak során készített a jó Atya a következőkre: néhány 
hete egy drága barátnőm víz- és lélekkeresztségének csodás 
ünnepnapja volt nálunk. A férje is elkísérte természetesen, aki 
több évtizedes muzulmán kultúrából jött, illetve sok 
megkötözöttségtől szenvedett. Bár ki-kinyílt a szíve a Mindenható 
felé, de az ördögi lelkek igyekeztek hatalmukban tartani. A velük 
való beszélgetés során hallottam, amint Isten szól, és késztet, hogy 
imádkozzunk érte. A tenyerem forró lett, és mintha valami szinte 
húzott volna, hogy álljak fel, menjek oda hozzá, és imádkozzak. 
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Letérdeltünk, és egy testvérnőnk, a férjem és én rátettük a 
kezünket. Ők magukban szóltak az Istenhez, én pedig hangosan. 
De amint megnyitottam a számat, a Lélek átvette az irányítást az 
ajkam és a gondolataim felett, és Ő szólt helyettem. Anélkül, hogy 
én előtte ilyesmit terveztem volna, Jézus Krisztus nevében 
parancsoltam az ördögi lelkeknek, a gonoszságnak, hogy menjen 
ki ebből a férfiból, és Jézus Krisztus nevében szabadulást 
hirdettem! Közben annyira a szívemre helyeződött ennek az 
embernek a sorsa, és nagy szeretet és féltés járt át iránta, aki 
eközben sírt és a tenyerem alatt éreztem, hogy a teste 
folyamatosan megkönnyebbül, és tudtam, hogy a kötelek lehullnak 
róla a név hallatán, amely előtt minden térdnek meg kell hajolnia! 
Egy hirtelen pillanatban végtelen és szavakkal le nem írható öröm 
és béke töltött el, s körülöttem mintha egy fényburok lett volna. 
Elfogott a sírás, és úgy éreztem, hogy szinte nem bírom elhordozni 
ezt a csodálatos érzést. Ekkor pillantottam meg a jobbomon Jézus 
Krisztust, a Királyok Királyát! Az arcát nem láttam, csak a ruháját, 
amiből a fény áradt, ami körülvett, és a ruhája alsó részén ezüst 
színű minta fénylett. Tudtam, hogy nem angyal, bizonyos voltam 
benne, hogy Ő az én Megváltóm, és Ő a Szabadító, aki elveheti a 
bűnöket! Olyan volt, mint ha egy másik világ kapujában lettem 
volna, és megszűnt minden körülöttem, csak Ő és én léteztem 
abban a pár másodpercben, de közben a számból folytak a szavak. 
Ekkor áldások árjait kezdtem mondani, s biztos voltam afelől, 
hogy ez a férfi immár szabad Krisztusban és szabad arra, hogy 
befogadja Őt! És ismét: Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 

Az ima végeztével sírva öleltük egymást, és ölelték a többiek is ezt 
az immár gyógyult férfit, aki azt mondta, mintha élet áradt volna 
végig rajta, és hogy ilyen szeretetet még sosem érzett! A férjem 
beszámolt róla, hogy a másik kezemből – amivel az ő kezét fogtam 
közben – valami áramütésszerűen átáramlott rajta, és a másik 
kezén – ami rajta volt a barátnőm férjén – haladt át. Délutánra 
pedig mintha egy másik ember állt volna előttünk, tiszta 
tekintettel, könnyed testtartással, életteli kisugárzással, aki azóta 
is keresi az Urat, békességet nyert, vallja, hogy Krisztus az Isten 
Fia, és erről bizonyságot is tesz tettekkel, szavakkal, szeretettel! 
Dicsőség Istennek! 
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Ez a nap mindnyájunknak mérföldkővé vált a személyes 
kapcsolatunkban az Atyával, az Ő Fiával és egymással! A Krisztus 
iránti szeretet és az Ő Lelke kötött össze bennünket azokban a 
percekben, és ebben az egységben az Isten ilyen csodával tudott 
megáldani bennünket! Az imáim és az Isten iránti vágyam még 
erősebb lett, mint valaha, tovább könyörögtem, hogy hadd 
szolgáljam Őt, csak az Övé lehessek, és tovább kérdeztem, mi a 
terve velem. Az egyik imám végén hallottam, hogy szól, nyissam 
meg a Szentírást. Az ige, ami elém tárult, úgy futott végig rajtam, 
mintha maga Krisztus üzente volna: A reménység Istene pedig 
töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy 
bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Az én 
Megváltóm személyesen szólt nekem, hogy a reménységem 
Őbenne örömöt és békességet fog szülni, várakozzak türelemmel. 
S nem sokkal később, nemrég, más tapasztalatokat kísérve jött a 
válasz: fel kell mondanom a munkahelyemen, s csak Tőle kell 
függnöm, hogy napról napra csak Ő irányíthassa a tetteimet, hogy 
ne kössön munkahely, pénz, s ne vegye el más az energiámat, 
hanem csak az Övé legyek. Heteken, sőt hónapokon át 
imádkoztam azért, hogy hadd legyek az Ő tanítványa. S miután 
felmondtam, s ismét ezt kértem Tőle, így szólt hozzám: „Most 
leszel a tanítványom!” S megértettem, hogy minden nap Neki kell 
majd alávetnem magam, s ezt mondani: Szólj, Uram, hallja a te 
szolgád! Arra vágyom csak, hogy olyan eszköze lehessek, aki az Ő 
akaratát cselekszi, akiben az énnek nincs helye, aki Pállal együtt 
mondhatja: Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, hogy 
az elmémet, szavaimat, tetteimet Ő uralja, és megdicsőíthessem az 
Ő nevét és a mindenség Urának, a mi Istenünknek nevét! S 
micsoda öröm járt át, mikor a kezébe tettem magam! Olyan 
szerelemre lobbantam a Vőlegény iránt, melynek lángja egyre 
növekszik és növekszik! 

Az utóbbi időben erre készített, hogy ne legyen félelmem, s ott 
merjem hagyni aggodalmaskodás nélkül a munkahelyemet, 
teljesen Rá hagyatkozva, mert Neki a verebecskékre is gondja van, 
s így még inkább az Ő Fiának drága vérén megváltott leányára, és 
annak férjére, kislányára! Az Övé a mindenség, és megígérte, hogy 
kenyerünk és vizünk el nem fogy, és Ő tud indítani bárkit, hogy 
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segítse az Ő szolgáit, de akár mannát is tud hullatni az égből! 
Bevallom, volt egy pillanat, mikor megkérdeztem, hogyan fogunk 
megélni, de a következő szívdobbanásom már a bizonyosság volt 
Tőle, és az áldó kéz a lelkemben, ami elsimította a kérdéseket, 
kételyeket azonnal, mint ahogyan Krisztus elcsitította a vihart! 
Isten azt akarja, hogy sasok legyünk, szárnyra keljünk, s vigyük a 
bennünk élő Krisztust a legapróbb kisgyermektől kezdve a 
legidősebb nénihez, bácsihoz, ne aggodalmaskodva, hogy elfogy az 
erőnk, mert Ő megújító, újjászülő Apuka, aki az Ő Fia által és az Ő 
Fiában mindent nekünk ajándékozott máris, ami igazán fontos 
ehhez a földi élethez! A többi meg kár és szemét! Mert Ő az, Aki 
szabaddá tesz bennünket szeretni, szolgálni, s csakis az Ő 
dicsőségére élni, szentül bánva az idővel, pénzzel, gondolatokkal 
és tettekkel! 

A két héttel ezelőtti szombaton itthon voltunk. Igét olvastunk, 
imádkoztunk, istentiszteletet hallgattunk. Azonban volt egy 
pillanat, amikor hirtelen hiányérzetem támadt, mintha 
szomorúság töltött volna el. Nem értettem, mi történik, de 
nyugtalan voltam. Késztetett az Úr Lelke, hogy menjek és 
imádkozzam magamban. Nem is igazán tudtam mit mondani, de 
eleredtek a könnyeim, és kiáltottam az Apukámhoz és 
Krisztushoz, hogy szükségem van Rájuk, és hiányzik valami! Így 
voltam egy ideig a térdeimen, érezve közben az Isten szeretetét. 
Az ima végén megnyitottam az igét, és azonnal ez került a szemem 
elé: megtörték a kenyeret. A testemen fizikálisan is végigszaladt az 
öröm, a lelkem ujjongott, és kirázott a hideg attól, hogy Krisztus 
ilyen közvetlenül üzen! Azt szerette volna, hogy aznap Élő 
Kenyérként és az Élet Kenyereként is megemlékezzünk Róla, és Ő 
legyen az a Szőlőtő, Akibe szőlővesszőként kapaszkodhatunk! 
Hosszan kutattuk a János 6., 17. fejezetét és az Apostolok 
Cseledetei azon részeit, ahol a közösségről, csodákról, a kenyér 
megtöréséről, az egységről olvashattunk. A szívünkre helyezte a 
Lélek, hogy mennyire fontosak ezek a dolgok! Mennyire fontos 
minél szorosabb közösségben lennünk egymással is, erősítve, 
segítve, felemelve a másikat szeretetben és hitben, tenni mindezt 
úgy, hogy közben Jézus Krisztus táplál bennünket és oltja a 
szomjunkat kiapadhatatlan és megelevenítő Forrásából! 
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Imádkozom, hogy olyan egységben tudjunk lenni a Krisztus és az 
egymás iránti szeretetben, hogy csak Ő legyen az életünk célja, és 
összeforrva egymással, Vele és az Atyával, Lélekben egyként 
tudjunk mozdulni. Sőt! Ne mi mozduljunk, ne mi vigyük Őt, hanem 
mint Krisztus testének tagjai egy testté állhassunk össze, ami és 
aki maga Krisztus, és Ő vigyen minket mindenkihez, hogy 
személyesen Ő legyen az, aki az emberek között jár, megmenti 
őket, aki által jelek és csodák történhetnek, s hirdettethet az 
evangélium! Hogy az Isten Királysága és Lelke bennünk, köztünk 
lehessen, mígnem eljöhet végre a nap, mikor a 144 000-ben 
kirajzolódik Krisztus tökéletessége, és az egész világegyetem 
meglátja, milyen hatalmas, fenséges, csodás Istenünk van, aki az Ő 
Fiában helyreállított mindent, s mindenki együtt zenghesse a 
Bárány énekét, és mindannyian érezhessük, hogy ahol az Úrnak 
Lelke, ott a szabadság!  

(Fekete Tiborné Tímea, 2018 május) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Miért csüggedsz el, lelkem, miért nyugtalankodsz bennem? 
Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, az én 
szabadítómnak és Istenemnek. (Zsolt 43:5) 

 A bűnözés szabadossága rabszolgaság, a bűntől való 
megszabadulás az igazi szabadság. (Spurgeon) 

Áldott legyen az Úr! Napról napra gondoskodik rólunk a mi 
szabadításunk Istene! Ez a mi Istenünk a szabadításnak 
Istene, és az Úr Isten az, aki megszabadít a haláltól. (Zsolt 
68:20) 

 Istennek behódolni egyet jelent a szabadsággal. 
(Spurgeon) 
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SZABADULÁS A BILINCSEKBŐL7 

– Mi történt, Van-tuan? – érdeklődött Gladys a férfi szabad kezeire 
és lábaira tekintve. – Leestek – válaszolta a rab csendesen és 
egyszerűen. – De hogy történt? – Hát, az utóbbi napokban nem 
tudtam már sem enni, sem aludni, a bilincsek nagyon nehezek 
voltak, és a haláltól is őrülten rettegtem – fogott bele Van-tuan az 
elbeszélésbe. – Az elmúlt éjjel aztán egy hangot hallottam a 
zárkámban. Azt hittem, elkövetkezett a kivégzés ideje, és az őr 
szólított. A büntetést megérdemeltem, kész voltam indulni. De 
nem ő volt. Feküdtem a priccsen, nyomorultul féltem a 
büntetéstől, és akkor hirtelen a zárka sarkából fény áradt felém. 
Olyan tiszta volt és sugárzó, hogy remegni kezdtem. Soha 
életemben nem láttam ilyet. Csak néztem, néztem, és egyszer csak 
észrevettem, hogy emberi alakja van. Felemeltem a fejem, hogy 
jobban szemügyre vegyem, és akkor megláttam Őt. Csak nyögni 
tudtam: „Ó, Úr Jézus, Te vagy az!” És az Úr Jézus válaszolt: „Igen, 
én vagyok!” – Egy pillanatig elhallgatott, mély csend borult a 
cellára, aztán megilletődve folytatta: - Csak nézni és nézni 
kívántam, kimondhatatlanul szép volt, és kívánatos és tiszta és 
szent. De ő megszólalt: „Kelj fel, és kövess engem!” Az oldalamra 
fordultam, de a láncok akadályoztak, és erőm sem sok volt talpra 
állni. De amíg ott küszködtem, a csodálatos fény elindult a 
sarokból felém, és amikor elért hozzám… egyszerűen átment 
rajtam. A sugárzó fehér lepel, amely a testét fedte, érintette a 
lábaimat, és különös illat szállt fel belőle, tiszta, édes, csodálatos 
illatár. Teljesen elbódultam tőle, és amíg mindinkább magamba 
akartam szívni, Jézus áthaladt rajtam. Hatan voltak még akkor a 
cellában velem, de semmit sem vettek észre. És akkor kiabálni 
kezdtem: „Hé, emberek, ébredjetek! Az Úr Jézus van itt!” Fel is 
ébredtek és látták is a fényességet, de Jézust magát már nem. A 
cella ajtaja előtt meghallotta az őr, hogy izgatott mozgolódás 
támadt bent, belépett és megragadott, és kiráncigált, vonszolt 
végig a folyosón. – Van-tuan elhallgatott, és háboríthatatlan 
nyugalomban üldögélt. – És azután mi történt? – faggatta Gladys 

                                                 
7
 Mijnders-van Woerden: A könyves asszony. – Kolozsvár, Koinónia, 2017. – pp. 234-237. 
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kíváncsian. – Olyan dicsőséges és csodálatos és tiszta és fényes 
volt! Most már hozzá tartozom, mert azt mondta, hogy kövessem 
őt. – Nem is tudta tovább mesélni a történteket, a rabtársak vették 
át tőle a szót. Az őr kirángatta a folyosóra, és a cellától jó távol 
jártak már, amikor eszébe kapott: „Hű, hol vannak a bilincseid?” – 
kérdezte halálra rémülten. Van-tuan is csak akkor vette észre a 
csodát, kézbilincseit a kezében tartotta. Az őr félelmében ijesztő 
hangerővel kezdett kiabálni: „Mondd meg, hogyan oldottad ki 
őket?” „Jézus oldotta meg a bilincseimet.” „Gyorsan vissza a 
cellába, és ne szólj senkinek, holnap majd jelenteni fogom, hogy 
tévedésből én oldottam ki őket.” De nem volt könnyű dolga a 
másnapi jelentésnél, mert a kulcs, amellyel a bilincs zárját 
kinyithatta volna, mindvégig az igazgató szobájában függött a 
falon. Az őrök parancsnoka is kényelmetlen helyzetbe került, mert 
a felelősséget a tények egyértelműen az igazgatóra hárították, 
akiről a legkevésbé lehetett feltételezni, hogy köze lett volna az 
eseményekhez. Van-tuant az igazgató elé szólították, s ezzel a 
rabok beszámolója félbeszakadt, pedig Gladys még sokáig 
hallgatta volna a csodálatos éjszakai történet rendhagyó 
fordulatait. De engedélyt kapott arra, hogy tanúként részt vegyen 
a rab kihallgatásán. Ugyanaz a párbeszéd zajlott le újfent: – 
Hogyan oldódott ki a kézbilincs? – szegezte a rabnak a kérdést 
szigorúan az igazgató. – Az Úr Jézus Krisztus oldotta le. – Khh… 
Tedd le az asztalra! – Van-tuan az asztalra tette a bilincset, és az 
igazgató Gladysszel együtt elhűlve meredt az erős fémszerkezetre: 
a szoros bilincs nem is volt nyitva, a zárat sértetlennek találták! – 
Nohát! Ez igazán hihetetlen! – fordult Gladyshez az igazgató. – 
Nem hihetetlen, uram. Ezt az Úr Jézus Krisztus tette, mégpedig 
hatalmánál fogva, senki másnak nem telik erre ereje. Azt tudnia 
kell, hogy a rabokkal együtt imádkoztunk azért, hogy ha a mi 
Urunknak úgy tetszik, oldja meg a Van-tuan bilincseit, de ne úgy, 
hogy csak a börtön lakói, hanem az egész város megtudja, és 
ezáltal Isten megdicsőítse magát közöttünk. És lám, megtette! – 
Hol a bilincs kulcsa? – nyögte a börtönigazgató zavartan. – A hátad 
mögött – hangzott a válasz alig hallhatón. – Persze, persze… De 
van még egy említésre méltó dolog. Az őrök azt mondják, hogy 
különös illat lengi be azt a cellát, ahol ez a furcsa dolog történt. 
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Nos, mi tagadás, szívesen megbizonyosodnék én magam is felőle, 
csakhogy az én helyzetemben most igencsak kínos odamenni és 
beleszagolni a levegőbe… Ugye, megérted? – Hát rendeld el, hogy 
át kell vizsgálni a cellát, és akkor máris indulhatunk – tanácsolta 
Gladys készségesen. A rendszerint áporodott levegőjű, undorító, 
visszataszítóan szennyes kínai börtöncellát Sháron rózsájának 
csodásan édes illata töltötte be. Jézus tisztító illat gyanánt hagyta 
ott jelenlétének bizonyítékát. A megváltó és megtisztító Úr 
megszabadította a cellát a pusztulás és fertő bűzétől. Gladys már 
sokszor beszélgetett a börtönigazgatóval Van-tuan csodálatos 
szabadulásáról, amelyhez az is hozzátartozott, hogy kis idő múlva 
a földi hatóságok is megkegyelmeztek neki. Isten lehetővé tette, 
hogy az egykori halálraítélt rab megtartsa az ő parancsát: „Kelj fel, 
és kövess engem. Eredj, és jelentsd meg, mely nagy dolgot 
cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad.” 

 

Az Úrnak lelke van rajtam, mivel felkent engem, hogy a 
szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a 
töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik megnyílását, 
hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. (Luk 4:18) 

 Amikor a lélek alárendeli magát Krisztusnak, ez olyan 
változás, amely a legnagyobb szabadságot jelenti az ember 
számára. Az egyetlen feltétel, amelynek teljesülésével az 
ember szabad lehet: az eggyé válás Jézussal. Az igazság 
szabadokká tesz titeket. (Ján 8:32) Önmagunk alávetése 
Istennek az én helyreállítását eredményezi – valódi emberi 
dicsőséget és méltóságot. (E. G. White) 

Barátom, értékes vagy Isten számára! Ha vannak olyan területek, ahol 
megkötözöttségekben és fogságban élsz, borulj le Jézus előtt és kérd 
tőle, hogy szabadítson meg! Őbenne ismerd meg a legjobb barátodat; az 
Úr soha nem hagy cserben! Lehet, hogy bizonyos dolgoktól, amelyek 
eddig visszatartottak, azonnal megszabadulsz. Más területeken viszont 
talán fokozatosan szabadulsz meg, miközben a Szent Szellem megtanít, 
hogyan rázhatod le magadról a láncokat, amelyek oly sokáig fogva 
tartottak, és hogyan élhetsz a bűn felett győztes életet. Engedd Jézusnak, 
hogy kézen fogva vezessen a szabadságra vivő úton – ez a legfontosabb! 
(Liu Csen-Jing 


