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 O L V A S M Á N Y :  R Ó M  8 , 1 - 1 7  
1 Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik 
Krisztus Jézusban vannak, 2 mert az élet Lelkének törvénye megszabadított 
téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. 3 Amire ugyanis 
képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, 
amikor bűnért való áldozatként tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez 
hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, 4 hogy a törvény 
követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek 
szerint. 5 Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig 
Lélek szerint, a Lélek dolgaira. 6 A test törekvése halál, a Lélek törekvése 
pedig élet és békesség, 7 minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, 
mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud 
engedelmeskedni. 8 Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek 
Isten előtt. 9 Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten 
Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az övé. 10 Ha 
pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek élet az 
igazság miatt. 11 Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta 
Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak 
közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. 12 Ezért, 
testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. 13 
Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a 
test cselekedeteit, élni fogtok. 14 Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten 
fiai. 15 Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a 
fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” 16 Maga a Lélek tesz 
bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. 17 
Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai 
Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.  
 

 A L A P I G E :  G a l  5 , 1  

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg 
tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság 

igájába fogni. 
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Szeretett Testvéreim! 

Mennyi van még? Mikor lesz már? Ott vagyunk már? …és 

most? Meddig még? Mikor lesz már vége? Mikor lesz már 

végre? Bár élethelyzettől függően folyton változik a kérdés, a 

kíváncsiságunk tárgya mindig ugyanaz: mi van a szabadsággal?! 

Amint elkezdünk élni ezen a világon, van elképzelésünk 

(kimondva-kimondatlanul) a szabadságról. Az anya-apa szavak 

után vagy mellett ott van rögtön a NEM! nem akarom, így 

akarom. Aztán árnyalódik a kép: szabadság lesz a nyár, a 

különböző szünetek… de szabadság a csengő is… egy utazás – a 

tenger – egy kád forró víz, félórára… amikor ki van kapcsolva a 

telefon. Szabadság. 1848/49, de mondhatnám 1956-ot is. 

Szabadság… Amiért van, aki az életét is adja. Küzdünk, 

harcolunk érte, nem csak a történelemkönyv lapjain, hanem a 

mindennapokban is. Nem csak a nagyvilágban, hanem a saját 

kisvilágunkban is. Mit jelent azonban keresztyénként 

„szabadságharcot” vívni? Kell-e egyáltalán? Mert hát, aki 

Krisztushoz tartozik, ahogy az olvasmányban is elhangzott: 

szabad. Mire és hogyan vagyunk tehát szabadok? Miért és 

hogyan harcoljunk? Pál apostol a Galatákhoz írott levelében így 

summázta ezt: Krisztus szabadságra szabadított meg minket, 

álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a 

szolgaság igájába fogni. 

 

1. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. 

Szabadság. Mit takar e bűvös szó, a Biblia világát tekintve? 

Semmi esetre sem azt a szabadságot, amit ma sokan annak 

gondolnak: bármit, bármikor megtehetek, szabad vagyok a 

korlátoktól, kötelezettségektől; és nem is a sztoikus 

gondolkodók: „nem számít, mi van körülötted, a bensődben 

független és ezáltal szabad lehetsz” hozzáállásáról. Mert, ha 

valaki kézbe veszi (és olvasni is kezdi) a Bibliát, akkor azt látja, 

hogy az első oldalon Isten megteremti a világot, jónak. A 

másodikon megteremti az embert, aki a harmadik oldalon már a 

maga ura akar lenni és éri el ezzel az ellenkezőjét. Elszakad 

Istentől és így a bűn szolgájává válik. „Azt a törvényt találom 

tehát magamban, hogy – miközben a jót akarom tenni – csak a 

rosszra van lehetőségem.” Ezzel együtt viszont azt is látjuk, 

hogy Isten mennyi mindent tesz meg az emberért. A fennmaradó 

nagyjából 1300 oldal erről szól. Szabadításról. Ez pedig Krisztus 

Jézusban válik teljessé. Ő állítja helyre a kapcsolatot Isten és 

ember között, általa „szabadok lettünk Isten számára. Önként, 

szeretetből minden félelem nélkül vagyunk az övéi.” (Cserháti 

Sándor) Mindezt jelenti, hogy Isten gyermeke vagyok, ha pedig 

gyermek, akkor örökös is. Aki nem tehet semmit se azért, hogy 

jobban szeressék, és nem tehet semmit se azért, hogy kevésbé 

szeressék. Okozhatok Istennek örömet és okozhatok Istennek 

fájdalmat. De nem változtathatok azon, mennyire szeret, mert 

már semmi sem választhat el a szeretetétől! 

Krisztus szabadságra szabadított meg minket: elsősorban ez a 

törvénytől való szabadságot jelenti itt. Mert a törvény mutatja 

meg, mennyire bűnösek vagyunk, ez a törvény átka. Gondoljuk 

végig csak a tízparancsolatot! (Ma hányszor buktunk el?) Ha 

magunk igazságát akarnánk Isten előtt felmutatni, akkor már 

ennek a napnak az átgondolása is megmutatná, milyen 

képtelenség lenne megállni a Tökéletes előtt. Minden hibánk, 

bűnünk vád Isten előtt egészen addig, amíg Krisztus nem lesz a 

Megváltónkká, mert abban a pillanatban már rajta keresztül lát 

engem: tökéletlent az egyetlen tökéletes emberen keresztül, aki 

miattam, helyettem, értem vállalta a büntetést, ha mindezt 

hiszem, szabadon tartozhassak Istenhez. 

Mihez kezdjünk mindezzel, amit már úgyis tudunk, hiszen 

milliószor hallottuk? Hát, ha tudjátok Testvéreim, éltek-e vele? 

Éltek-e ebből a szabadságból? 

Vajon hányszor gondolkozunk el azon: sose fogok tudni olyan 

életet élni, amit kellene? Hányszor esünk kétségbe, hogy már 

megint nem sikerült szelíden odafordulni a másikhoz, vagy 

megbocsátani, vagy… hányszor nem vagyunk „jó 

keresztyének”? De azt is kérdezhetném, hányszor teszünk úgy, 

mert azt gondoljuk, muszáj úgy tennünk, mintha jó keresztyének 

lennénk… és válunk képmutatóvá. Még Jézus sem bírta őket.  

Krisztus szabadságra szabadított meg minket: szabadságra, 

ami olyan távlatokat mutat, amik szétfeszítik az emberi 

kereteket. Ha Isten elé állhatok, a végtelen Isten elé állok. Olyan 

megoldásai lehetnek, amit el sem tudok képzelni – Lázár 

feltámasztása, emberileg teljesen lehetetlen és mégis az Élet 

győz a halál felett.  

 

2.„Ezt a szabadságot azonban nem tekinthetjük egyszerűen kész 

helyzetnek, hanem szüntelenül aktív módon kell tudomásul 

vennünk: azzal együtt, amire kötelez bennünket.” (Varga 

Zsigmond)  

Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat 

újra a szolgaság igájába fogni. 

Ne kötöztessétek meg magatokat újra rabszolgaság igájával. Ha 

szabadok lettetek, akkor éljetek ennek megfelelően! 

Lábjegyzetként: nem szabados életmódra buzdít bennünket Pál 

apostol. Igaz, mindent szabad nekem, de nem minden használ: 

ha két végén és még középen is égetem a gyertyát… meglesz a 

következménye. Miről van tehát szó? A galaták pogányokból 

lettek keresztyénné: „messziről” jöttek, ismerkedtek Istennel, 

azonban a zsidókból lett keresztyének közül voltak, akik nem 

csak Istent, hanem a vallási szokásaikat, hagyományaikat is be 

akarták mutatni nekik úgy, mint amik nélkül nem lehetnek 

kapcsolatban Istennel, amik nélkül nem lehet üdvösségük. Pál 

erre mondja: ne engedd! Ne engedd, hogy bármi odaférkőzzön 

Krisztus mellé! Miért? Mert vagy kegyelemből élünk vagy nem. 

A kettő között nincs átmeneti lehetőség. (Nem olyan ez, mint a 

középső gyereknél, aki maga válogatja kénye-kedve szerint, 

hogy ő most épp a nagyokhoz, vagy a kicsikhez tartozik.) 

Krisztusban szabad utunk van Istenhez. Szabadságunk van arra, 

hogy az ő szeretett gyermekei, szentjei, képviselői legyünk 

ebben a világban. Szabadok vagyunk arra, hogy az ő 

törvényeihez igazítsuk az életünket. Nem azért, hogy "cserébe" 

elfogadjon bennünket, hanem szeretetből, hálából, és azért, mert 

ő a mindenható Isten, akinek egyedül joga és hatalma van arra, 

hogy meghatározza életünk kereteit. Emberként ez a létező 

legnagyobb szabadság. Krisztusban szabadok vagyunk a bűntől. 

Szabadok vagyunk az Istennel való belsőséges közösségre. 

Szabadok vagyunk a nagybetűs Életre. 

A mai ember számára sem könnyebben feldolgozható ez az út, a 

kegyelem útja, mint volt egykor a galaták számára. Mennyivel 

egyszerűbb keresni valami kézzelfoghatót, amivel úgy érezzük, 

hogy nálunk van az irányítás, mint újra és újra valami láthatatlan 

dologra alapozni az életem, a kegyelemre. Mennyivel 

egyszerűbb kipipálgatni a vallásos szokásokat, mint valóban 

Istent keresni. Amikor pl. Bibliát olvasunk, akkor Istennel 

szeretnénk időt tölteni, Őt jobban megismerni, Tőle válaszokat 

kapni, vagy csak a válaszokat keressük? Mennyire vigyázunk a 

Krisztussal való kapcsolatunkra? Mennyire harcolunk azért, 

hogy növekedhessünk a hitünkben? Érdekes, pont a fordítottja ez 

annak, mint amit a hétköznapokban látunk, tapasztalunk. Ott 

addig harcolnak az emberek, amíg el nem érik a kívánt 

szabadságot. Krisztus követőire azonban az ellenkezője vár: 

akkor kellene, hogy igazán szabadságharcosokká legyenek, 

amikor már övék a szabadság. Szilárdan megállni és nem 

engedni, hogy bármi befurakodjon közénk. Nem muszájból, 

hanem szeretetből. Mert lehetőségem van rá. Egy élethosszig 

tartó harc. Csak gondoljuk végig, mi vonz bennünket? Mi 

követeli az időnket? Mire szánunk időt? Energiát? Figyelmet? 

Mitől, kitől várjuk a biztonságot? Mi jelenti számunkra a 

szabadságot? 

 

Mindannyian harcolunk a szabadságért és vágyunk is rá, de mi 

az a szabadság, amiért harcolunk és amire vágyunk? Mert az 

Isten nélküli szabadság: halál, ahogy ezt Ádám és Éva óta 

mindannyian jól tudjuk. A Krisztusban való szabadság pedig 

életre vezet, méghozzá dicsőséges és örök életre. Bárcsak minél 

többen, igazi szabadságharcosokká válnánk, Krisztus 

követőiként, akik mernek és tudnak élni abból a kegyelemből, 

amit Uruktól kaptak. 

 

Ámen 

 
 Jani Lívia 


