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Bevezetés:

Alapige: Márk 10.17-22
Sem a csodák ezrei, sem a Szentlélek sugalmazása nem kényszerít arra, hogy higgyek! Senki 
sem hisz, ha hinni nem akar. A hit: szabad elhatározás. Ezért van benne valami a „halálos 
ugrásból”. Feladom biztonságomat, nem megyek a magam feje után, nem magam adok célt 
és értelmet életemnek, hanem „belevetem” magamat egy másvalaki felfogásába: elfogadom, 
amit  Ő mond az én legszemélyesebb létemre,  az életem és halálom értelméről.  Ez olyan, 
mintha  valaki  leveti  magát  egy hegyoromról  a sötéten  tátongó űrbe,  és bízik,  hogy amint 
zuhan lefelé, elkapja valaki, hogy nem fog összezúzódni a szakadék fenekén, mert két atyai 
kéz fogja fel esését: élni fog. Ha valaki nem érzi meg hitnek ezt a lélegzetelállító rizikóját,  
nem tudom, hisz-e igazán? 

A téma feldolgozása:

Szabadság az  ószövetségben: a  két  pillér:  Mózes  és  a  próféták  segítették  a  népet,  hogy 
eljussanak az ígéret földjére. 
Szabadság az Újszövetségben: szabadon lehetünk szentekké. Ehhez segítség a hálaadás és az 
engedelmesség.

Szabadság az Egyházban: Európa arculatát alakította.
Szabadság a jelenben: a Szentlélek vezette  életem,  az Istennek odaadott  életem formálja 
szabadságomat.

Befejezés:

Befejező ige: Márk 10.28-31
Szabadságunk megélése néha félelmetes  lehet.  Az igazi szabadság jelentése,  hogy minden 
olyan dologtól el tudok szakadni, amelyek akadályoznak végső célom – Isten elérésében. Ez 
azt jelent, hogy akkor is  az igazság szerint cselekszem, amikor amúgy nem akarnék vagy 
nincs kedvem hozzá. Ehhez fel kell adnom érzéki örömökkel és büszkeséggel teli életemet 
egy boldog és alázatos életért.  Ez igen nagy árnak tűnhet, de a vetőmagnak el kell halnia, 
hogy gyümölcsöt teremjen. Isten a szabadság ajándékát pont ezért adta nekünk.

A szabadság szeretet kíván. Az első alkalommal, amikor a tanítványok találkoztak Jézussal, 
azt akarták tudni, hogy hol lakik. Nagy meglepetésükre megtudták, hogy SEHOL, ugyanis az 
„Emberfiának nincs hová fejét lehajtania”. Krisztus a lelkekben élt és most is ott él. Ez úgy 
volt lehetséges, hogy minden embert szeretett és szeret most is. A szeretetnek az a lényege, 
hogy Istenért és embertársainkért élünk.

A  szeretet  fizettsége.  Amikor  szeretünk,  jutalmat  nyerünk,  mert  a  szeretet  jutalma: 
önmaga. A szeretet áldozatot kíván. Valamit félre kell tennünk Isten kedvéért, akkor is, ha 
úgy tűnik, hogy cserébe semmit sem kapunk. Valójában a szeretet végtelen jutalmat ad most 
és az örökkévalóságban. Sohasem szabad alulbecsülnünk a szeretet és a mások számára belőle 
fakadó megtérés erejét: Jézus százszoros jutalmat ígér.


