
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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HA A FIÚ MEGSZABADÍT, SZABADOK LESZTEK 

Igeolvasás: Jn 8,31-36 

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. Sokszor elhangzik ezen az 

ünnepen Petőfi Sándor Nemzeti Dal 

című verse is,  amelynek első 

versszaka 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!”(Mt 5,34) 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. 

A Bibliának központi kérdése a rabság és szabadság témaköre. A Bibliából megtudjuk, hogy két 

uralkodó harcol értünk, s mind a ketten mindent megtesznek azért, hogy 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. Nincs senki, aki a földi születéskor Isten királyságába születbe 

bele. 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.  

Egy ecuadori lány 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 

alagútszerű bejáratánál az emberek ezrei estek a mélybe. Nem egy-két ezer, hanem megszámlálhatatlanul sok 

ember. Mint homok a tengerparton. Másodperc alatt zuhantak le, mint ahogy a homok a kézből hull, úgy estek 

a lelkek a mélybe. Az emberek hatalmas terhet vittek a vállukon, a bűn terhét, feketébe voltak öltözve, és 

szellemi vakság sújtotta őket.   

        
  Istentisztelet március 11-én, kántorunk Vozárik Péter, istentisztelet utáni szeretetvendégség  (Fotók:AÁ) 

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 



 

Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

az ördögnek, hogy a kezdeti kötelékekből végül lánc legyen egy-egy ember kezén, szívén. A másik dolog, 

amire még fontos a kísértőnek figyelnie, hogy ne tudják meg, vagy ne vegyék komolyan az igazságot, aki nem 

más, mint Jézus.  

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. Hogyan szabadít meg? Egyrészt úgy, hogy Ő a világosság, Aki „a sötétségben fénylik” (Jn 1,5). Jézus 

beleragyog ebbe az elkeserítő halál-menetbe. Rajta keresztül pedig megláthatjuk a valóságot. Beragyog 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 pedig 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.   

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 az ének szavaival: 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 Testvérem! Az Ige Téged is kérdez. Megszabadított-e már Téged az Úr Jézus? Szabad vagy-e 

már? Isten királyságának állampolgára? Hadd idézzem újra, de immár némi 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.     

Alkalmaink (2018. március):          Dr. Pótor Áron 

21. szerda 14.30 Bibliaóra. Növekedés a keresztyén életben. Kérdések a kisasztalon. 

22. csütörtök 10.00 
Baba-Mama Klub. Nagy szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal együtt tartalmas, 

közösségépítő beszélgetésekre. 

22. csütörtök 17.00 Énekkar 

23. péntek 17.00 Ifjúsági óra 

25. vasárnap  10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás). 

25.  vasárnap  18.00 

Pintér Béla és az Őrálló Zenekar dicsőítő alkalma. Gyülekezetünk vendége ezen az 

estén Pintér Béla lesz, aki a hazai dicsőítő zenei események 

ismert hangja és meghatározó személyisége. Előre láthatóan 

sokan el fognak jönni erre az alkalomra más gyülekezetekből 

is, ezért ha tehetjük, hozzunk pogácsát, süteményt a 

szeretetvendégséghez. 

30. péntek 18.00 Nagypénteki zenés istentisztelet 

Egyházmegyénk nyári táborára 2018. július 23-29. között kerül sor Berekfürdőn a Megbékélés 

Házában. A táborozás díja 18 év felett 33.000 Forint, 3-17 éves kor között 21.500 Forint, 3 év alatt ingyenes. 

A tábordíj magában foglalja a szállás és étkezés költségeit, valamint az idegenforgalmi adót. Lehetőség van 

arra, hogy csoportosan autóbusszal utazzunk Berekfürdőre. Az utazás költsége 1000 Forint/fő. A jelentkezés 

folyamatos, elfogadása beérkezési sorrendben történik. A 10.000,-Ft/fő előleget az alábbi jelentkezési lappal 

együtt május 25-ig, a második részletet június 29-ig kell a lelkipásztornál, vagy az Esperesi Hivatalban 

befizetni. Ezt követően jelentkezést már nem tudnak a szervezők elfogadni. Jelentkezési lap a kisasztalon.  

 2018 áprilisától presbiteri döntés által lehetővé tesszük, hogy a Mustard Seed International Chapel 

afrikai egyetemista hallgatókból álló gyülekezet vasárnap délutánonként angol nyelvű istentiszteleteket 

tarthasson az alagsori nagyteremben.  
 Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Hivatali órák: H-P 9.30-11.30 

Honlap: www.furediut.hu  Kövess(en) minket -on: facebook.com/furediut.hu  
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