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HA A FIÚ MEGSZABADÍT, SZABADOK LESZTEK 

 

Igeolvasás: Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha 

ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az 

igazságot, és az igazság megszabadít titeket." Ők ezt kérdezték tőle: 

"Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek: hogyan 

mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek?" Jézus így válaszolt nekik: 

"Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A 

szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. Ha tehát a 

Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." 

Alapige: Jn 8,36 „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok 

lesztek." 

 

Kedves Testvérek! 

 

Március 15. hétvégéjén egy olyan igét választottam alapigéül, 

 ami a szabaddá válásról, felszabadulásról szól. 

Március 15. a magyar nép szabadságszeretetéről beszél, 

 és sokszor elhangzik Petőfi Sándor Nemzeti Dal című verse is, 

  amelynek első verse így hangzik: 

Talpra magyar, hí a haza! 

Itt az idő, most vagy soha!  

Rabok legyünk, vagy szabadok?  

Ez a kérdés, válasszatok!  

A magyarok Istenére Esküszünk, Esküszünk,  

hogy rabok tovább. Nem leszünk!  

 

Ha egy istentisztelet keretén belül hangzik el ez a vers, 

 meg kell jegyeznünk, hogy a Biblia nem tud olyanról, 

  hogy magyarok Istene, 

hiszen Isten nem kisajátítható egyetlen nép számára sem, 

 Isten minden nép Istene. 

 

Ugyanakkor a vers egy eskü egyben, 

 a  refrénben újra és újra elhangzik: Esküszünk, esküszünk. 

Eszünkbe jutnak ezzel kapcsolatban Jézus szavai, 

 Aki Máté evangéliumában azt mondja: 

  

„Egyáltalán ne esküdjetek: se az égre,  

mert az az Isten királyi széke,  

se a földre,  

mert az lábainak zsámolya,  

se Jeruzsálemre,  

mert az a nagy Király városa; 
 de ne esküdj saját fejedre sem,  

hiszen egyetlen hajad szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni.  

Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen,  

a nem pedig nem,  

ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van." (Mt 5,34-37) 

 

Mindezek tisztázása után nyilvánvaló számunkra a vers üzenete: 

 Harcoljunk a szabadságért, 

  mert nem akarunk többé rabok lenni. 

Ennek a versnek  

és a márciusi forradalomnak is tehát a mozgató rugója  

a szabadság utáni vágy. 

 

 

 

 



Persze mai is a hosszú műszakokkal és stresszel terhes 

 munkahelyek dolgozóiban ott van a szabadáság, 

  a hosszúhétvége iránti vágy, 

de ez egészen más, 

 mint az elnyomásban, a rabságban élő ember mély kívánsága, 

  amelyet gyönyörűen fogalmaz meg a költő: 

   rabok tovább nem leszünk. 

 

Kedves Testvérek! 

Mennyire nem magától értetődő dolog az egy nép számára, 

 hogy szabad-e vagy sem. 

A ma felnövő generációk talán azt hiszik, 

 hogy a szabadság természetes dolog, 

mégis akik itt ülünk, 

 a legtöbben már éltünk,  

 és sokan életük nagyobb részét a rendszerváltozás előtt élték le, 

  amikor ez még nem volt ennyire természetes dolog. 

És mindmáig hány és hány országban van elnyomás, rabság, 

 félelem, megaláztatás. 

Mi magyarok hálát adhatunk azért, 

 mert jelenleg a történelem azon szakaszában élhetünk, 

  amikor népünk szabad. 

És ezért fontos megünnepelni a március 15-ét, 

 hogy ne felejtsük el, a szabadságnak ára van,  

  az nem magától értetődő dolog, azt őrizni kell. 

 

Amúgy az egész világtörténelem 

 másról sem szól, csak arról, hogy mindig is voltak hódítók,  

  akik uralkodni akartak mások felett, 

  és ezért leigáztak népeket, 

   majd kiszipolyozták, legyengítették 

 és elnyomásban tartották őket.  

És amennyire központi kérdése a rabság és szabadság témaköre  

 a világtörténelemnek, 

olyannyira központi kérdése ez a Bibliának is, 

 sőt, azt is mondhatnánk, hogy másról sem szól, 

  mint két ellenséges hatalom közti harcról. 

Mert a Bibliából ezt tudjuk meg: 

 Két uralkodó harcol értünk, 

  s mind a ketten mindent megtesznek azért, 

  hogy a birodalmukhoz tartozzon az életünk. 

Minden ember úgy születik meg, 

 hogy az ördög hatalma alatt álló birodalomba születik. 

Jézus több helyen is azt mondja az ördögről, 

 hogy e világ fejedelme. (Jn 12:31; 14:30; 16:11) 

Nincs senki, 

 aki a földi születéskor Isten királyságába születbe bele. 

 

Szomorú valóság, de minden ember 

  e világ fejedelme birodalmába születik. 

Az emberek nagy része erről vagy nem tud, 

 vagy ha halott is róla, nem hiszi el. 

Erre a fejedelemségre pedig az elnyomás és a rabság a jellemző. 

Az ördög pedig kitűnő rabtartó. 

A rabok jó része még csak észre sem veszi a rabságot. 

 

Valaki egyszer látomásban úgy látta az embereket, 

 mint akik hosszú sorban 

   egy végtelen hosszúnak tűnő láncra voltak verve, 

és a láncokhoz erősítve haladtak a pokol felé. 

A sor végén pedig 

 a pokol alagút szerű bejáratánál 

   emberek ezrei a mélybe estek. 

Nem egy-két ezer,  

hanem meg számlálhatatlanul sok.  

Mint a homok a tengerparton.  

Másodperc alatt zuhantak le,  

mint ahogy a homok a kézből hull,  

úgy estek a lelkek a mélybe. 

(Elizabeth Zambrano bizonyságtétele nyomán) 

 

Az emberek hatalmas terhet vittek a vállukon, 

 feketébe voltak öltözve, 

 s szellemi vakság sújtotta őket.  



 

Lánc és vakság. 

Ez a kép jól szemlélteti az ördög stratégiáját. 

Először is megkötöz, 

 s ebben nincs nehéz dolga, 

  hiszen minden ember az ő fejedelemségébe születik, 

s ahogy felnő valaki, 

 csak arról kell gondoskodnia, 

  hogy végül a kötelékekből lánc legyen. 

 

 

A másik pedig, 

 hogy ne tudják meg, vagy ne vegyék komolyan az igazságot, 

  aki nem más, mint Jézus. 

 

Készülés közben eszembe jutott a februári dél-koreai téli olimpia. 

Talán a hírekben láttuk mi is  

 az észak-koreai betanított állami szurkolókat, 

  akik tökéletes koreográfiával,  

     egyenruhában szurkoltak az észak-koreai versenyzőknek. 

Egyes hírportálok arról írtak, 

 hogy az olimpia végén hazatérésükkor többeknek munkatáborokba  

  kell majd menniük. 

Ezt amiatt gondolják, 

 mert Észak-Korea utoljára 2005-ben küldött 

 Dél-Koreába szurkolókat,  

akik közül sokan munkatáborokban végezték,  

miután hazautaztak. 

Akkor a 91 fős szurkolói delegációból 

legalább 21 észak-koreai lányt küldtek gulágra, 

mert hazatérésük után beszámoltak arról,  

mit láttak a déli szomszédnál,  

ez pedig súlyos vétségnek számít. 
Tudjuk,  

hogy Észak-Koreában egy egész országot tartanak elzárva a világtól, 

 azt hazudva, hogy a Nyugati világ lassan összeomlik, 

  s az igazi jólét és gazdagság Észak-Koreában van. 

Ezek a lányok egy egészen más világban nőttek fel, 

 és sokukat feltehetően sokhatásként ért szembesülni a valósággal. 

De hogy ez a tudás nehogy közkinccsé legyen, 

 sok szurkolólány azóta lehet, hogy már munkatáborban van. 

 

Fogság és vakon tartás. 

Ez az ördög fejedelemségének évezredek óta működő stratégiája. 

 

Isten Igéje azonban örömhír számunkra. 

Van szabadulás az ördög fejedelemségéből. 

Alapigénkben azt olvastuk: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban 

szabadok lesztek." 

 

Ki képes ebből rabláncon hurcolt, 

vakon tartott, 

a pokol felé haladó menetelésből kimenteni? 

Senki nem képes, 

 egyedül Jézus. 

Nincs más Rajta kívül. 

 

Az az ecuadori lány, aki a látomást látta, 

 a pokolba menetelő tömegben észrevette a saját unokatestvérét is. 

S a látomásában Jézus neki is ezt mondta, 

 hogy egyedül Ő az, aki meg tudja menteni a családtagjait, 

  nincs senki más. 

 

Egyrészt Ő a világosság, Aki „a sötétségben fénylik” (Jn 1,5).  

Jézus beleragyog ebbe az elkeserítő  

 halál-menetebe. 

Rajta keresztül láthatjuk meg a valóságot. 

Beleragyog az életembe, 

 és rádöbbenek, a bűn rabja vagyok.  

Beleragyog az életembe Jézus, 

 és az Ő fénye áttöri a sötétséget, 

  s lehull a lepel. 

 

 



A rabságban élő ember előtt felragyog az Igazság, 

 Aki ezt mondja magáról:  

„Én vagyok az út, az igazság és az élet;  

senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. (Jn 14,6) 

 

Jézus tehát egyrészt világosságot gyújt, 

 ugyanakkor össze is töri a bilincset. 

Kereszthalála által kiváltott a rabságból, 

 s ezért megtörik a bilincs, 

 s már nem kell a pokol felé menetelni tovább, 

hanem a megszabadított ember 

 bekapcsolódhat az Isten gyermekeinek zarándok sorába, 

amely ellenkező irányba halad a menny felé, az Atya felé. 

  

Ezért mondja Jézus: 

senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. (Jn 14,6) 

 

Mert összesen két menet létezik, 

 a keskeny és a széles út. 

Az egyik a pokol, 

 a másik a mennyország felé tart, 

 de a pokol felé való menetelésből 

  egyedül Jézus által lehet kitörni, megszabadulni. 

És aki bekapcsolódik a menny felé való zarándoklatba,  

 az már nem vakon, 

  hanem mindenféle bilincs nélkül menetel tovább. 

 

Ezt jelenti Kedves Testvérek! 

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, 

 valóban szabadok lesztek." 

Ezt csak egyedül Jézus szabadítása adja. 

 

Mi magunktól még csak nem is tudnánk, hogy meg vagyunk láncolva. 

Erre is Isten Igéje gyújt világosságot. 

Az Igéből ismerjük a szabadulás útját is: 

 Azt, hogy ha Jézust a szívünkbe fogadjuk,  

  felszabadulunk az ördög rabláncai alól. 

Hogyan tudja Jézus ezt a szabadító munkáját elvégezni egy-egy E életében? 

Embereken keresztül.  

 Ha Ő már bennünk él, akkor rajtunk keresztül. 

Emberi bizonyságtétel nyomán. 

Azáltal, 

 hogy rajtunk keresztül – még a rabláncon menetelő embertársaink - 

  hallanak Jézusról, találkoznak Jézussal. 

 

Vajon mennyire örül ennek az ördög, a nagy rabtartó, 

 ha látja, hogy kívülről a rablánccal megkötözött sorhoz mennek  

  megszabadult emberek, 

  s átadják az örömhírt, 

s így a sorból újabb emberek válnak le, 

 akik kiszabadulnak az ő zsarnokságából, 

  és Isten királyságának szabad gyermekeivé lesznek? 

Hadd áruljam el: Nem örül,  

 sőt mivel ez a szabadulás egyetlen módja, 

 az ördög próbál megtenni mindent, hogy ez ne 

vagy csak nehezen történjen meg. 

Lehet, hogy elbizonytalanít engem. 

Lehet, hogy a másikban ad erős ellenállást. 

 

És ebből fakad a küzdelem. 

Szól az örömhír, 

 van szabadulás, 

 és azt látjuk, hogy az emberek mégsem akarnak szabadulni. 

Ragaszkodnak a láncokhoz, 

 a strucchoz hasonlóan a szellemi sötétséghez, 

  ami elfedi a valóságot. 

Gondoljunk csak egy alkoholistára, 

 mennyire tudja tagadni azt, hogy ő rabságban él. 

Én, alkoholista? Dehogy. 

Pedig a szíve mélyén lehet, hogy tudja és érzi, 

 lehet, hogy szenved, de nem akarja bevallani. 

 

 

 



Alapigénk ma azt üzeni: 

 „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, 

 valóban szabadok lesztek." 

 

Lehet, hogy mi magunk is megkérdezzük: 

 Létezik ez a szabadság?  

 Megszabadulás a bűntől? 
 

Hadd mondjam el: 

 Az Úr Jézus valóban fölszabadít!  

Az Ő halála és feltámadása megtörte az ördög hatalmát. 

Ne maradjunk hát megkötözve tovább!  

Jöjjünk hát ki a bűn rabságából 

 az Isten fiainak a szabadságára! 

 

Akarsz-e megszabadulni? 

 Ha igazán akarsz, kérd Jézustól: 

 

Bűnöm láncát oldja fel Kegyelmed s a hit; 

Törjed össze balga szívem bálványait! 

 

Szabadságot adj nekem És tiszta szívet, 

Vonj magadhoz Jézusom, hogy járjak veled 

 

Kedves Testvérek! 

Az Ige Téged is kérdez. 

Megszabadított-e már Téged az Úr Jézus? 

 Szabad vagyunk?  

Isten királyságának állampolgára? 

 

Hadd idézzem újra, változtatással Petőfi versének első versszakát: 

Talpra magyar, hív az Ige, 

Itt az idő most jöjj ide, 

rabok legyünk vagy szabadok,  

ez a kérdés, válasszatok.  

Isten Szent Fia meghalt helyettünk 

így a bűn rabjai tovább nem leszünk. 

Így legyen. Ámen. 

 

  


