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Szabadságra születve 
 
 A szabadság , mint fogalom, mint 
emberi érték  él évezredek óta 
társfogalmakkal  egyetemben ereinkben. A 
szabadság önmagában hordoz minden 
igaz értéket, így a békességet, szeretetet, 
hűséget, hitet, bizalmat, reményt. Minden 
melynek alapja nem a szabadság, csupán 
másodlagos értékek.  
A szabadság értelmezésének módja 
sokféle lehet, hisz beszélhetünk népek 
szabadságáról, személyes szabadságról 
és lelki szabadságról.  
 
A Magyar Értelmező Kéziszótárban a 
szabadság címszó alatt az alábbi 
meghatározás szerepel: “Azaz állapot, 
helyzet, amelyben valaki, vagy valami 
szabad.” - e megfogalmazás valójában 
értelmetlen, mert magával a fogalommal 
magyarázza a fogalmat. Második 
meghatározás: “Az a lehetőség, hogy az 
ember a felismert szükségszerűség 
alapján választhat cselekvésében. “ A 
szükségszerűség az kényszer, e szerint a 
szabadság kikényszeritett szabad döntés. 
További meghatározások: “Annak állapota, 
aki nincs fogságba, letartóztatásban. - Ez a 
meghatározás csupán a személyi 
szabadságot foglalja magába, de ez a 
materiális szabadság nem az ember 
elsőrendű értéke, hisz a cselekedetben, 
mozgásban való korlátozás az állat és 
növényvilágban is megtalálható. 
“Szabados viselkedés.” - A kontroll nélküli, 
mindent megtehetek amit akarok, 
önmagam és másokra való tekintet nélkül. 
- Ez lenne. a szabadság? 
 Ezen a “zagyvaságon” nőtt fel mai 
társadalmunk. Nem tudjuk mi mit jelent, 
nem vagyunk tisztába a fogalmak 
jelentésével  sem és jelent őségével  sem. 
És ugyanígy van minden értéket hordozó 
fogalmunkkal a tisztelettel, a bizalommal, a 
felelősséggel, a kötelességgel, az 
önzetlenséggel és még sorolhatnánk 
tovább. Szinte értetlenül állunk velük 
szemben, vagy felületesen gondolkodunk 

róluk, de ennél rosszabb mikor egyáltalán 
nem tudjuk értelmezni őket. 
Értetlenségünkről tanúskodik, hogy nem 
élünk ezen értékek szerint. A sokat 
emlegetett társadalmunkban élő 
problémák, akár a  munka, akár a család 
tekintetében itt kezdődnek. Nem tanították 
meg velünk, nem ezen értékek szerint 
nevelkedtünk az iskolapadban - vannak 
sajnos, akik otthon sem - , és így nem 
képezik életünk alapját. Ennek 
következménye saját “zavartságunk”, a 
tudatosság nélküli életvitelünk. Tegyünk fel 
egyetlen kérdést: “Mi a hűség?” Halljuk a 
médiák, az utca megdöbbentő válaszát, és 
látjuk hogy ma mint érték szinte élettelen. 
De látjuk azokat a következményeket is, 
melyeknek a hűség hiánya az alapja. 
Hogyan tud valaki hűséges lenni - 
önmagához, másokhoz, az Istenhez - ha 
nem tudja mi az? A kérdésre 
viszontkérdéssel válaszolnak: Miért legyek 
hűséges? Mert... és a válasz nem két 
mondat, nem egy futó beszélgetés. Több, 
alapvető életszemlélet, meggyőződés, és 
az abból következő életvitel, mely akkor 
alakul ki, ha közvetlen környezetem erre 
nevel, vagy valamilyen indítás alapján én 
“olyan akarok lenni”. 
 A hittanórákon e fogalmak 
sokszor előkerülnek, és sajnos ki kell 
mondani, hogy ma a gyerekek nem tudját 
mit jelentenek ezek a fogalmak, nem 
ebben nevelkednek, nem eszerinti 
életpéldákat látnak, nem hozzák magukkal 
sem otthonról, sem az iskolából. Nincs mit 
átadnunk a felnövekvő társadalomnak, 
mert nem élnek a szívünkben, nincsenek 
kezünkben ezek az értékek. Homokra 
építettük mi is a várunkat, és a 
gyerekeinknek is csak homokot adunk. De 
a vár a homokhegyen összedől - és 
sírhatunk felette, mint ahogy ma is tesszük: 
Nahát micsoda világ ez. A világ olyan, 
amilyenné mi tettük, és olyan lesz, 
amilyenné mi tenni fogjuk. Nem a világ 
forog körülöttünk, mi forgunk a világban. 
“Ugyan már, nézz körbe!” - szokták 
mondani. Körbenézek, és azt látom, hogy 
a gyerek minket néz, hogy a szomszéd 
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nekünk mesél, hogy a férjünk - feleségünk 
hozzánk szól, hogy a szülők értünk 
aggodnak, hogy a barát minket kérdez, 
hogy a kollégák mellénk ülnek, hogy az 
ismerősök nekünk köszönnek. És nekik 
mind mi adunk a sajátunkból, aszerint 
amink van. Homokot, vagy építő 
sziklaszemeket. 
 Mi a homok, és mi a szikla? 
rendet kell tenni az értékek között, merni 
vállalni, magunkénak vallani, próbálni 
megélni. Nem úttalan utak vezetnek az 
ismeretlenben, nem új eszméket kell 
alkotni, hisz minden értékr ől, mely valódi 
értéknek mondható Isten maga adta a 
megélt példáját, a szikla megbízható 
építő erejét . Mit mond Ő a szabadságról? 
 
 

Az Isten szabadsága  
 

 Emberi gondolkodásunk szerint, 
az Isten szabadságát elsősorban az 
határozza meg, hogy örök , nem korlátozza 
az idő múlása. A mi életutunk 
folyamatosan halad a tegnapból a mába, 
és a mából a holnapba - bizonytalan. 
Életünket és cselekedeteinket 
meghatározza a kezdet és a befejezés. Ő 
azonban szabad, mert nincs alárendelve a 
kezdetnek. Nem született, nem létrejött a 
véletlen folytán, így nincs kinek, vagy 
minek köszönetet mondania létezéséért. 
Nem fenyegeti a vég, az elmúlás, a “mi 
lesz velem?”. Mindig volt és mindig lesz. Ő 
van. Nem gondolkodik a tegnap jó és rossz 
lépésein, nem fél, hogy mit hoz a holnap. 
Szabad a jelenben.  
Az örökkévalóság számunkra szinte 
felfoghatatlan, mert minden percünk az idő 
függvénye. De egy-egy morzsája megérint 
minket. Mindegyikünk életében adódnak 
olyan pillanatok, mikor kimerjük mondani: 
“bárcsak örökre így lenne”. Ez az örök, ez 
a jelen, a mindig ebben élni, mely soha 
nem múlik el. Az örökkévalóság fényére 
mutat az is, hogy minden múló perc 
mindegyikünk számára más, sőt van 
amikor gyorsabbnak és van amikor 
lassabbnak érezzük az idő múlását. 

Percek óráknak tűnnek, napok (vagy évek) 
néhány pillanatnak. Az elmúlt időre 
visszatekintve szinte lélegzetnyi éveink, de 
a jövőt, a holnapot mérhetetlen hosszúnak 
látjuk. Az Isten van, az Isten az 
örökkévalóság szabadságában él . 
 
A létezésünket meghatározó másik 
tényező a tér: az itt, az ott, a lent, a fent, a 
hol vagyok. Az Isten mindenütt jelen  van. 
Mindenkivel, mindenhol. Nem gyötrődik 
rajta, hogy menjen, nem menjen, hogy hol, 
kivel legyen. Szabadsága abban áll, hogy 
betölti a világot. Benne élünk, és ő 
mibennünk. Ő van. Itt van velem, és most 
ott veled, és ott is ahol mi nem vagyunk. 
Tér és idő nélkül a létezés 
szabadságában él . 
 Az Isten mindentudó . Mi minél 
többet tanulunk, tudunk, öregszünk, annál 
inkább érezzük, hogy mennyi mindent nem 
tudunk. Mi minden ismeretlen, 
felfoghatatlan, megoldhatatlannak tűnő. Az 
emberiség tudása szinte kezdetleges a 
fizikai világról, mint kártyavárat rakjuk 
össze a megfejtett igazságokat. Személyes 
tudásunkat nézve egy csepp a tengerben. 
Száz és ezer kérdésünk van, melyre a 
választ egyszerűen nem tudjuk. Lehet szó 
akár a világról, akár önmagunkról. Isten 
tudja mindenre a választ. Gyermeki miért 
kérdéseinkre ő válaszol. Övé a tudás 
szabadsága . 
 
 Az Isten mindenható . Mi akkor 
tartjuk magunkat szabadnak, ha azt 
tehetjük amit akarunk, amihez kedvünk 
van. Akkor éreznénk magunkat szabadnak, 
ha bármit megtudnánk tenni amire 
vágyunk. Ha nehézség nélkül házat 
építhetnénk, ha minden úgy történne, 
ahogy mi akarjuk, ha a beteget 
meggyógyíthatnánk, ha mindig együtt 
lehetnénk szeretteinkkel, és még 
sorolhatnánk. De biztos, hogy mindent jól 
tennénk? Biztos, hogy másnak is jó lenne, 
ha mi mindenhatók lenne? Az Isten 
mindent megtehet. Mit merész álmainkban 
tervezgetünk, “mi lenne ha...” -  Istennek 
csak akarni kell, és úgy lesz. Ővé a 
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teremtés, a mindennapok és a feltámadás 
mindenható csodája. A mindenhatóság 
szabadságában él , melyhez nem kell 
magyarázkodás, hogy hogyan történt. Az 
Ő mindenhatóságának legnagyobb titka, 
hogy a “jóság” szabadságában  él. 
Szabad, mert csak jó tud tenni, akarni. 
Nem vezérli bosszú, harag, fenyegetés, 
magamutogatás, önzés. Ha mi lennénk 
mindenhatók.... (Néha de odacsapnánk az 
asztalra, de megmutatnánk hogy kik 
vagyunk mi, de móresre tanítanánk 
másokat.) Isten mindenható, az adok, a 
vigyétek, a terített asztal, a befogadlak 
mindenhatóságával, a magaméból 
szívesen adom szabadságával. 
 
 Isten maga a szeretet , a 
Szentháromság kiapadhatatlan 
szeretettitkát hordozva. Szeretetét nem 
csorbítja kétely, féltékenység, birtoklási 
vágy. Szabadon szeret, mert szeretetén 
nincsenek homályos foltok. Ebből a 
szeretetből teremtett minket, az adni 
akarás szeretetéből, és ezzel a szeretettel, 
a befogadás szeretetével vár, hogy részei 
legyünk az önzetlen, szabad, örök 
szeretetnek. Az Ő szeretete más mint a 
mienk. Ő nem csak jobban szeret, ő nem 
csak másképp szeret, annál több, Ő maga 
a szerettet. Szabad, mert szeretetében 
nem kapni akar, hanem adni. Az emberi 
szeretet mozgatórugója sokszor az adok-
kapok. Elvárom tőled, hogy te is...   
Tartozol nekem, mert... Nagyon nehéz 
megvalósítani számunkra a szabadságban 
szeretlek kapcsolatát. Magunkhoz 
szeretnénk láncolni akit úgyszólván 
szeretünk, irányítani akarjuk, beleszólni 
minden lépésébe, tudni minden tettéről, 
gondolatáról, birtokolni akarjuk, 
rátelepszünk a szeretetünkkel. Az igazi 
szeretet szabadságot ad, és szív 
szeretetével szeret másokat. Úgy tekint rá, 
mint szárnyaló lepkére, mely az isteni 
fényben repked, szárnyai a csodák 
fényében pompáznak, de ilyen szép csak 
akkor marad, ha engedi repülni, ha nem 
fogja meg és nem törli le szárnyáról 
színporát. Csupán nézi, csodálja, s ha 

fáradtan menedékre vár, hagyja, hogy 
vállára szálljon, és mikor megpihent 
engedi, hogy folytassa útját. Az Isten így 
szeret, ezzel a szabadsággal. Isten a 
szeretet szabadságában  él. 
 
 Isten Lélek , nem korlátozzák 
fizikai, kémiai, biológiai tényezők. Felette 
áll a materiális világnak, az Ő létrendje az 
a szabadság. Ezen elsőrendű tulajdonsága 
az alapja a többinek, a Lélek 
szabadságából  fakad a mindig, a 
mindenhol, a mindent. 
 

A kereszt szabadsága  
 

 E cím két szava első hallásra 
ellentétet fejez ki számunkra, de a 
krisztusi kereszt az emberi 
megfeszítésnek isteni szabadságot 
adott .  
 Jézus Krisztus teljes embersége  
egészében hordozta a mi természeti, fizikai 
és érzelmi világunkat. (kivéve az Istentől 
való elfordulást, a bűnt). Mindent meg 
akart élni és tapasztalni mi minket is ér az 
évek folyamán.  Születésétől haláláig 
minden emberi érzés részese lett: barátai 
vannak, akikben megbízik, tanítványai és a 
nép szeretetében él, Istenbe vetett hite 
vezérli, hozsannázó tömeg fogadja, 
megsiratja az elhunyt Lázárt, fáradtan 
alszik a bárkában, a Getszemáni kertben a 
holnaptól, a szenvedéstől való félelmében 
imádkozik, másokat vígasztal, nem akarják 
érteni szavát, ellenségei lesznek, elárulják, 
megtagadják, megalázzák, magányos, s 
egyedül van a kereszten. Mind-mind olyan 
érzelmek, melyek minket is érnek, hisz 
mindegyikünk örvend és sír, bízik és fél, 
imádkozik és magányos.  
Ő az, ki örök társ lépteinkben, aki ki nem 
mondott szavunkat is érti, hisz e föld pora, 
szellője, fényei, árnyékai szívében élnek. 
Ismeri a napkeltét, az éj sötétjét, a virágzó 
réteket, a kiszáradt fákat, a barát 
kézfogását és mások gúnymosolyát, a meg 
nem értettséget. 
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Isteni természetéb ől adódóan azonban 
az isteni tulajdonságok birtokosa is 
egyben, hisz mindenhatósága van a tett 
csodák mögött, mindentudása van a múlt, 
a jövendő, a mások gondolatainak 
ismeretében, és a lélek örökkévalósága 
feltámadásában.  
Hogy minket magához emelhessen az 
Isten alárendelte magát az idő, a tér, a 
fizikai test létébe. Az ember és az Isten; a 
kereszt és a szabadság; az engedd hogy 
szeresselek és az érted teszem; az önként 
vállalás és az Isten megdicsőítése 
találkozik Jézus Krisztusban. 
 Jeruzsálem kőfalai mentén 
örvendő tömeg, a krisztusi tanításra 
szomjas szív mit sem sejt a holnapokból, 
de a közéjük lépő Krisztus tudja, hogy e 
hely a szenvedés otthona lesz, mégis 
szabadon így dönt és a küldetés hitével 
tanít Istenről, az Ő Országáról és a 
megigazulásról, az örök mennyei 
lakomáról.  
 
Miért lép be a városfalak közé? 
Utolsó vacsorára hív, s mint ki 
végrendelkezik töri meg a kenyeret - 
önmagát adván, s alapítja a jövő krisztusi 
papságát. 
S eljön az est, a magányos, kínzó félelem 
verítéke - saját szavaink csengenek ajkán: 
“Vedd el tőlem ezt a kelyhet.”, félek, nem 
akarom a szenvedést, “senki sem virraszt 
mellettem”. A néma csendet megtöri az 
Istenbe vetett bizalom, a gondoskodó 
szeretet reménye, a hit kimondott szava: “ 
De ne az én akaratom, a Tiéd legyen 
meg.” Tűri az elfogást, a megaláztatást, a 
kínzást, a fájdalmakat. Némán türelemmel 
viseli “Te mondád.”  
 Mint Isten bármit megtehetett 
volna. Szabadon döntött, önként vállalta, 
semmi, senki nem kényszerítette. Léte 
nem függött döntésétől. Szabad - isteni 
szabadsága volt. A mi létünk volt a tét, 
hisz Krisztus hite nélkül nem 
üdvözülhetünk. A lélek szabadságát, az 
örök szeretet befogadásának szabadságát 
adta. 
 E szabadságért vette vállára a 

keresztet. Vállára vette - de mért? A 
halálra ítélt miért viszi fel keresztjét a 
Golgotára? A reményvesztett azt mondja, 
nem viszem - ha meg kell halnom 
mindegy, feszíts keresztre itt, most ahol 
vagyok. Mért cipeljem fel, hisz ott is 
ugyanúgy meghalok. Most, itt, legyünk túl 
rajta. 
De viszi, mégis fel a hegyre - s minden 
lépése azt hirdeti van remény, nem hiába, 
nincs vég, a küldetés, a bizakodás, a 
hűség  mely a Golgotára visz ; a 
szabadság keresztútja  ez - ettől isteni. 
Minden fájdalmunkban a keresztút ad 
remény, az isteni önzetlen, szabad 
szeretet ajándéka. 
 Tizenévesként minden húsvéttól 
szinte vártam, hogy mint ahogy a  
jeruzsálemi templomból kiűzte az árusokat, 
most is újra megmondja mit miért, majd ő 
most válaszol Pilátusnak, a farizeusoknak, 
ledobja a töviskoszorút, és megmutatja ki 
az Isten Fia, vagy később - hátha majd 
akkor a kereszten ő lesz a dicsőség, az 
Isten. Szerettem volna,, hogy  ne haljon 
meg, hogy még ott a kereszten félholtan 
függve is, még valamit tegyen, nem adja 
meg magát, hisz ő az Isten. Múltak az 
évek, s látnom kellett, hogy nem történik 
semmi sem, mi isteni, mi csodás - valóban 
meghal ég és föld között a keresztfán. S 
ma már tudom, hogy attól isteni tett, attól 
csoda, hogy nem történt “semmi”. A semmi 
- a minden, az önzetlenség - a remény, a 
bizalom - az Isten hűsége. Az Isten 
szabadon vállalt szeretete. Ezzel a teljesen 
emberi viselkedéssel, alárendeltséggel 
adja az Istenbe vetett reményt 
szabadságát - “Kezedbe ajánlom 
lelkemet.”  
 

Az üdvösség szabadsága  
 
Az ember legnagyobb félelméből , a 
hontalanságból, a nem létezésből, a 
céltalanságból váltja meg a feltámadt 
Krisztus a világot odaadó szeretete által, 
és nyújtja felénk az üdvösség 
szabadságát.  
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Ez a szabadságság, a mi szabadságunk, 
mert megkaptunk Krisztus által az Istenből 
fakadó szabadság kegyelmét.  
  

Ezt az igaz szabadságot adja az Isten. 
Meghívott  az isteni szabadságra, az 

örökkévalóság, a szeretet szabadságára. 
Van célja értelme minden tettnek, szónak, 

gondolatnak.  
 
Csak a szabadság útján találkozhatunk az 
Istennel. A keresztút és a feltámadás isteni 
csodájának hite vezet az Ő általa adott 
szabadság útjára.  
 
Szabadságra teremtett az Isten, megadva 
mindent mi szabaddá tesz:  

a szeretet, a hit, a bizalom,  
a boldogság, az aggódás,  
a gondoskodás, a béke,  

a zene, az érintés,  a barátság,  
a megértés, az őszinteség, a tisztelet,  

a fény, a befogadás,  
az öröm és könny szabadságát.  

És ez az  szabadság az amiben mi sokszor 
nem hiszünk, nem bízunk, amitől félünk, 
amellyel nem élünk.  Több szabadságot 
adott nekünk az Isten, mint amennyit mi 
magunknak, és másoknak adunk valaha.  
E szabadsággal tudunk élni hol jól, hol 
rosszul.  A szabadság  fénye, szellője, 
melege ölel át mindegyikünket, de mi ritkán 
merünk, tudunk karjaiban omlani,   
A szabadság  forrása Isten,  a belőle 
fakadó élet csak vele lehet szabad, őbenne 
és őáltala találja meg igazi szabadságát. 
              B.Betti 
 
“Az Úr ugyanis Lélek, ahol az Úr Lelke, 

ott a szabadság.”  (2Kor.3, 17).  
“Ha tehát a Fiú szabaddá tesz 

benneteket, akkor valóban szabadok 
lesztek.” ( Jn. 8,36). 

“Aki azonban figyelmesen 
tanulmányozza a szabadság tökéletes 
törvényét és ki is tart mellette, aki nem 
feledékeny hallgatója, hanem tettekre 
váltója, az a maga útján boldogságot 

talál.” (Jak. 1, 25.) 
 


