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A SZABADSÁG TEOLÓGIÁJA1 
 
 

Mottó:   
„A bárány és a farkas nem értenek egyet a szabadság fogalmának meghatá-

rozásában”  
(Carl Sandburg, amerikai költő). 

 
 
A téma profilja rendszeres teológiai ugyan, de ez Barth Károly óta azt 
jelenti, hogy kijelentés-történeti és üdvtörténeti alapokra kell a témát fel-
építeni. Ha a Bibliát kinyitjuk, akkor az tűnik elénk, hogy Isten a szabad-
ság Istene, aki egész művét erre építi fel. Az első ige így hangzik: „Én 
vagyok az Úr a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálat házá-
ból”, az utolsó pedig így: „Íme mindent újjá teszek”. E két ige ívében, hatal-
mas feszültségében helyezkedik el a szabadság üzenete. Induljunk ki tehát, 
az Ószövetség szabadság-gondolatából. 
 
 
1. A szövetség három korszakának szabadság személete 
1.1. Szövetségkötés 
Isten lénye a „Vagyok” a szabadság lényegét villantja fel. Isten a létezés 
mélysége, mely az ember számára, a szabadság megnyerését teszi elérhe-
tővé. Ha a „Leszek” értelmét vizsgáljuk, az még inkább arra mutat, hogy 
Isten kilép önmagából, és nem az lesz tovább aki volt, hanem az, aki ed-
dig nem volt: magát az emberrel való közösségben, azaz a szövetségben 
bontja ki. Isten nem marad önmagában, hanem bevonja létébe az embert, 
leereszkedik hozzá, megfoghatatlan módon életjoghoz juttatja, önmagát 
érte megalázza úgy, hogy magát a történelem, az emberi élet részévé teszi, 
és így az emberi életet a vele való életközösségben nem sejtett szabadság-
ra juttatja el. A szabadság hátterében mindig a szolgaság található, mely a 
„Sein zum Tode” vagyis a halálra szánt létet jelenti. Izráel népe egy nagy-
hatalom rabszolgája volt, Egyiptom proletár-rétege, gazdaságilag megalá-
zott és kizsákmányolt, mely nemcsak az életjavaktól, a lét szabadságától és 
tágasságától volt megfosztva, hanem szó szerint halálra szánt nép volt, 
hiszen a Fáraó terve úgy szólt, hogy minden fiú-gyermeket, vagyis Izráel 
jövőjét a Nílusba kell belefojtani. Isten a halálból hozta ki ezt a népet. Pál 
apostol azt mondja szép hasonlatával, hogy Izráel a tengerben keresztel-
kedett meg (1Kor 10,2), azaz a tengerbe, a halálba belemenve jutottak át 

                                                 
1 Elhangzott az Országos Kateketikai Konferencián Budapesten 2006. szeptem-
ber 30-án a Ráday Kollégiumban. 



Dr. Szathmáry Sándor 
 

54 

az életre Isten szabadítása révén, és így, ennek a keresztségnek, a tenger-
ből való szabadulásnak az eredménye az volt – ahogy Isten mondta – 
„Izráel az én egyszülött fiam” (2Móz 4,22). Az, aki Isten fia, Isten létének a 
részese, vagyis a szabadságot, mint az emberi élet legmagasabb lehetősé-
gét érte el. Pál újszövetségi szinten ezt így fogalmazza meg „Nem a szolga-
ság lelkét kaptátok a félelemre, hanem a fiúság lelkét” (Róm 8,15-16). Isten a 
szolgaság házából hívta ki Izráelt, amikor Egyiptomból kimentette, és a 
fiúság méltóságába emelte, amikor a szövetség részévé tette. A szabadság 
ünnepélyes deklarációja az tíz parancsolat első igéje: „Én vagyok az Úr a te 
Istened aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából” (2Móz 20,2). 
A szabadság azért olyan hatalmas a nép számára, mert mögötte ott áll a 
szolgaság és a halál.  Ebből a háttérből fénylik a szabadság, mint az élet 
teljességének megnyerése és ígérete. A szabadság tehát nem egy fogalom, 
hanem történés és tapasztalás, út amely az életre vezet. A szabadságnak 
ezt a megtapasztalását írja le utolérhetetlen szépséggel, a költészet kellék-
tárát felhasználva Dávid a 18. zsoltárban. „Lenyúlt a magasból és fölvett, a 
nagy vizekből kihúzott egem… tágas térre vitt ki engem…” (Zsolt 18,17.20). 
 
 
1.2. Babiloni fogság 
Az Ószövetségnek van azonban egy másik történeti eseménye, mely az 
Egyiptomból való szabadulásnak éppen az ellentéte. De ennek ellenére a 
szabadság hatalmas üzenetét ragyogtatja fel. Ez pedig a babiloni fogság. 
Egyiptomból kihozta Isten ez ő népét, Babilonba pedig bevitte. Amott a 
fogságból kiléptek, itt pedig a fogságba beléptek. Ott a halálból megme-
nekültek, itt a halál szorításába jutottak. A meglepő azonban az, hogy 
ennél az eseménynél mégis megszólal a szabadság hatalmas himnusza, 
mely hirdeti azt, hogy kicsoda az Isten és hogy a szabadság elszakíthatat-
lanul hozzá tartozik létmódjához. Hogyan szólal meg ez? Isten Jeremiá-
son keresztül üzenetet küld a népnek, amely így szól: „Ezt mondja az Úr: 
Majd, ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom 
ezt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a 
tervem veletek – így szól az Úr -, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes 
jövőt adok nektek” (Jer 29,10-11). A szabadságnak ez a felséges üzenete 
eléri a fogságban lévő népet, mert Isten tudja, hogy szabadság nélkül nem 
lehet élni. Bár ez a jövőbe mutat, a távlata egyenesen 70 év, de ez a jelen 
minden napját is beragyogja, békét, azaz beteljesült gazdag életet tervez az 
Úr. De, hogy a szabadságnak ez az üzenete még erősebb legyen, vagyis az 
isteni megbocsátásra épüljön fel, megszólal újra Jeremiás, és hirdeti, hogy 
a szövetség, melyben a szabadság a nép számára egykor olyan diadalma-
san jelent meg ahogyan láttuk, Isten oldaláról nem tört össze a fogsággal. 
Isten megbocsát, és a szövetségnek meg fog jelenni egy új, gazdagabb 
értelme, új isteni formája, melyet Jeremiás, Krisztus előtt 500 évvel már új 
szövetségnek mond, mely az előzőt mindenképpen felülmúlja (Jer 31,31-
34). A szabadságot nemhogy megvonná Isten a néptől, hanem a szabad-
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sággal kíséri el a fogság keserű útjaira. Létüket ezzel körülveszi, szabadság 
utáni szomjúságukat már a fogság kezdetén eloltja, mert a jövőnek egy 
még nagyszerűbb távlatát villanja fel. Újat és nagyobbat készít az Isten, 
mint ami eddig az övéké volt. Amikor pedig Ezékiel látása szerint már 
minden remény elfogyott, Izráel belsőleg olyan lett, mint a megszáradt 
csont, mely az élet megvalósulásának a lehetőségét is kizárttá teszi, amikor 
a halál már lelküket érte el, akkor az az Isten, aki a szabadságot nem hagy-
ja porba hullani, Ezékielt nagy látomáshoz juttatja el, mely az Ószövetség 
egyik leghatalmasabb isteni víziója. A csontok megelevenedésének látásá-
val, mely tulajdonképpen a feltámadás Isteni művének lehetőségét, mint a 
szabadság egyetlen útját szólaltatja meg: „Akkor ezt mondta nekem: Ember-
fia! Ez a sok csont Izráel háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink és 
elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól 
az én Uram az Úr: Én felnyitom sírjaitokat és kihozlak sírjaitokból, én népem, és 
beviszlek benneteket Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, 
amikor felnyitom sírjaitokat és kihozlak sírjaitokból én népem! Lelkemet adom belé-
tek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, 
hogy én az Úr meg is teszem amit megmondtam – így szól az Úr” (Ez 37, 11-14). 
A szabadság Istene újra győz a halál felett, és a jövendő újra nyitott lesz, 
mert a szabadság ismét föltárul és mind a két nagy üzenetben ez a köz-
pont: „én vagyok az Úr”. Az Úr a szabadságot adja, amikor Egyiptomból 
kiszabadít, és a szabadságot nyitja meg, amikor Babilon kapui föltárulnak. 
De itt már a Lélek ajándékozásának ígérete is jelen van, mely az isteni 
életet, a feltámadást hozza és megnyitja. A szabadsághoz tartozik – az 
Egyiptomból való szabadulásnál már láttuk – a fiúság, és most a Babilon-
ból való szabadulásnál maga a Lélek. Ez a látomás csodálatos kép, mely a 
szabadság egyik leghatalmasabb képe az Ószövetségben, de magában a 
teljes Bibliában is. A szabadság a halálból való szabadulás és a feltámadás 
átélése a Szentlélek erejében. Itt sem fogalomról van szó csupán, hanem a 
létezés nem sejtett isteni lehetőségeinek a feltárulásáról. Ebbe bemenni 
nem más mint a szabadságot birtokba venni. 
 
 
1.3. A Makkabeusok kora 
A Makkabeusok harcának egyik nagy ajándéka Dániel próféta könyve. 
Ezek a harcok Izráelben sokak életét követelték. De vajon van-e értelme 
ennek, van-e ennek a harcnak távlata és jövője? Ott van-e az Istentől 
adott szabadság, aminek alapján bátran lehet ezt a hatalmas, Izráel erejét 
messze felülhaladó szabadságharcot megvívni. Más szóval: ott van-e 
emögött az Isten igenlése és bátorítása, és ami a legfontosabb, fog-e vála-
szolni Isten a maga hűségével és jutalmával erre az életodaadásra. Hiszen 
Izráelben ez a háttér, ez az Istentől megnyitott szabadság és jövő volt az, 
amely minden harcuknak és küzdelmüknek értelmet adott. Ha Isten adott 
indítást bármilyen harcra, ez jelentette azt a szabadságot, aminek alapján 
volt értelme küzdeni, hiszen ennek jutalma lesz, ezt Isten meg fogja koro-
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názni és saját művébe be fogja vonni. A Makkabeusok korában a hűsége-
sek és az igazak kezdték el ezt a harcot, de az a kérdés, hogy az ő igazsá-
guk ki fog-e derülni, és Istentől megkapják-e azt az elismerést, és jutalmat, 
mely őket azoktól a hűtlenektől megkülönbözteti, akik eladták magukat a 
szeleukida királynak. Ennek a belső szabadságnak az elnyerésére van 
szükség, hogy jövőjükért harcolni tudjanak.  
A teodicea gondolata Izráelben igen nagy súlyt kap. A teodicea azt jelen-
tette, hogy a vallás és az élet megfelel egymásnak. Isten igazságának érvé-
nyesülni kell az életben, itt kell megkapni a földön a jutalmat és a felma-
gasztalást, mert Izráel hite szerint a halál után a létnek nincs folytatása. 
Ott már nem lehet várni Istentől semmit. Jób életében is ez a probléma: 
hogyan kapja meg Istentől azt az igazságát kifejező pecsétet, amelyet bará-
tai tőle megtagadtak, vagyis azt, hogy ő igaz ember, és szenvedése nem 
gonoszságának a következménye. Jób úgy érzi, hogy sorsához és szenve-
déséhez a szabadságot csak ez a hit adhatja meg, és Jób könyvének híres 
versében a 19,25-ben ezt vallja meg, hogy Isten az ő igazságát majd elő-
hozza, és a rajta lévő testi és lelki terhet, vagyis testén a fekélyeket, lelké-
ben az ítélet vádját ő fogja levenni, vagy életében, vagy életén túl. Erre a 
szabadságra nélkülözhetetlenül szüksége van, így mindent tud vállalni, ha 
abban a bizonyosságban él, hogy Isten az ő igazságát előhozza és sorsá-
nak mélységéből őt kiváltja. Ezért szól diadalmasan a vallomása: „Tudom, 
hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll”.  
Hasonló a helyzet IV. Antiochus Epiphanes korában, amikor sokan éle-
tükkel fizettek hithűségükért. Ennek a kornak hívőit és harcosait is ez az 
egy kérdés gyötörte: hogyan fog kiderülni, hogy kik voltak az igazak és a 
hamisak Izráelen belül? Hogyan fog Isten igazsága felragyogni az igaza-
kon és ítélete hogyan fogja utolérni az őket kínzókat, meg azokat, akik 
hitüket elárulták? Nyilvánvaló, hogy ebben az életben már ez nem derül-
het ki. És ekkor szólal meg Dániel próféciája a feltámadásról. Itt nem a 
halál utáni élet kérdései, esetleg antropológiai összefüggései állnak a kö-
zéppontban, hanem csak egyetlen igazság ragyog fel: Isten a halál felett is 
Úr, és a halál után is, majd a feltámadásban diadalmaskodni fog az ő igaz-
sága, ítélete pedig eléri a gonoszokat. Ez a szabadság nélkülözhetetlen 
kérdése: van-e értelme az élet-halál harcnak, halálig elmenő hűségnek! Ha 
harcuknak a hátterében ott van ez a szabadság, hogy Isten biztosítja őket 
a vele való közösségről, a nekik járó jutalomról, akkor ebben a szabadság-
ban lehet élni és meghalni. A Dániel 12-ben megszólaló feltámadás gon-
dolata tehát teljes egészében, a szabadság kérdése. Ha a halál is legyőzetik 
és lesz feltámadás, akkor az élet, a küzdelem ebben a szabadságban már 
most győzelemhez jut. Legpregnánsabban ez a 2Makk 7. fejezetében mu-
tatkozik meg, ahol a szeleukida király egy anyának 7 fiát kínoztatja halálra. 
A 7. rész 14. verse fogalmazza meg azt a reménységet, mely szabadság-
harcuknak és egész küzdelmüknek a belső szabadságát emeli magasra, 
mely egész Izráelt élteti ebben a drámai korban: „Vigasztaló nekünk ember-
kéz által veszni el, ha belekapaszkodhatunk abba az Isten adta reménységbe, hogy 
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feltámaszt minket: Ám a te számodra nincs feltámadás az életre” mondja az anya 
az Uralkodóhoz beszélve, és fiait az élet odaadásra bátorítva.  
Isten a szabadság Istene, a halottakat is megeleveníti, hogy az embernek 
az életben szabadságot adjon a hit harcának megharcolására, mert ez a hit, 
az életen túl is jutalmat kap. A szabadság a halál legyőzésében nyílik meg, 
vagyis a feltámadás adja az élet, a jelen nagy szabadságát. Így jut az ember 
a létezés tágasabb, magasabb szintjére, melyben a jelen életet és a meg-
ígért jövendőt birtokba veszi.  Így lehet az ember hűséges az életben, mert 
hűséges maga az Isten, aki nem hagyja övéit, hogy életük és harcuk a hiá-
bavalóságba hulljon (1Kor 15,58). Ez bátorságot ad az életre és a küzde-
lemre. A szabadság melyet Isten ad, azt jelenti, hogy Isten a harcos, valódi 
értékekért küzdő ember oldalán áll. Van tehát jutalma és értelme az élet-
nek és benne ennek a küzdelemnek. Izráel történetének mindhárom kor-
szaka ezt az igazságot emeli magasba. Szabadság ott van, ahol a fogságból 
a halálba szabadulás nyílik, ahol Isten legyőzi az emberi lélekben a halált, 
majd feltámadásával az élet harcának értelmet ad.  
 
 
2. A szabadság újszövetségi olvasata 
A szabadság amint láttuk nem csupán fogalom, hanem elsősorban törté-
nés, esemény, valaminek az átélése és megtapasztalása. Ezért az Újszövet-
ségben is nem annyira a szabadság fogalmát keressük, hanem azt az ese-
ményt, mely a szabadság átéléséhez vezet. Ez ott nyílik ki, amikor Jézus 
így szól: „Kövess engem”. Két történetet vizsgálunk meg, bár igazában véve 
csak egyet, mely a szabadság átélésének útját, nagyszerű élményét mutatja 
be. Ez az alaptörténet a Péter csodálatos halfogása Lk 5,1-11 versében 
van megírva, úgy, mint amely Lukács remekbe szabott alkotása a nagy 
betűvel is írható Szabadságról. 
Mélységes szomorúsággal kezdődik ez a történet arról, hogy a háló üres és 
az egész éjszakai munka hiábavaló. Éppen az a szabadság hiányzik, mely 
az élet és a munka nagyszerű távlata lehetne. Ezt a szomorúságot így lehet 
megfogalmazni, megjelenik a Semmi. Nagy betűvel kell írni, mert nem-
csak a háló üres, hanem maga az élet is. Ahol nincs az embernek szabad-
sága, ott az ember fél magától a létezéstől, mert a Semmi az élet távlatától 
foszt meg. Ezt az ürességet sokan próbálták már megfogalmazni a költé-
szet és az irodalom eszközeivel. Gondoljunk Ady soraira: „Batyum a leg-
súlyosabb nincsen, / utam a nagy Nihill a Semmi. / A sorsom menni, 
menni..” (Álmom az Isten). Ezt fogalmazta meg Bertold Brecht aforizmá-
jában: „Én bevallom már nem remélek, vakok megoldásról beszélnek, én 
látok, a tévedéseim elkoptak, leülünk majd nagy útitársunk a Semmi 
előtt”. Ahol az élet beszűkült és szolgai formát ölt, ott az ember a Semmi 
rabjaként éli át a létezést, mely szinte a halál. Ha nincs szabadság, akkor 
minden hiábavaló, akkor a Prédikátornak van igaza, amikor így szól: „Ami 
volt ugyanaz ami ezután is lesz, és ami történt ugyanaz ami ezután is történik és 
nincs semmi új dolog a nap alatt” (Préd 1, 9).  Ahol nincs szabadság, ott az 
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ember azzal az életérzéssel küzd, mely elviselhetetlen, mely ellen csak 
lázadni lehet. Az ember átéli azt, amit Hemingway Az öreg halász és a tenger 
című alkotásában olyan mesterien megfogalmaz: a nagy halból csak a 
csontváz maradt. Életének legnagyobb fogása ez a teljes csőd.  
De, Jézus éppen ezzel a Semmivel ütközik meg. Mert a szabadság, meg-
ütközés a Semmivel. Jézus nem egyezik bele az ember ürességébe és célta-
lanságába, az élet rezignáltságába, a történelem szélmalom-harcába, re-
ménytelenségébe és kudarcába. Jézus egész léte, küzdelem ezzel az 
élethiánnyal, az értelmetlen lét gondolatával, egyúttal a történelmi lét be-
zártságával és szolgaságával. A megtelt háló azt az életgazdaságot fejezi ki, 
mely a szabadság tartalma. Ez Jézus egész küldetésének az értelme: „Azért 
jöttem, hogy életük legyen és bővelkedjenek” (Jn 10,10). Ezt akarja nyújtani Pé-
ternek, amikor szava elhangzik: „Kövess engem!”. Ez az egész történet nagy 
üzenete. A szabadság az, hogy a semmiből megnyílik az út a teljességre. 
Novalis írja: „Az emberi lét kunyhóhoz hasonlít, de a kunyhó falán egy 
ajtó van, mely katedrálisba vezet. Sokszor azonban az ember egész életén 
át tapogatja a falat, de az ajtót nem találja” - fűzi hozzá az író. A történet 
mutatja, hogy Jézus az ajtó, aki a létezés, a történelem rejtett titkát feltárja, 
vagyis az élet nem sejtett és nem várt lehetőségét megnyitja. Mert az em-
beri élet csak ember feletti eszközökkel érhető el, és nyerhető meg, ennek 
megnyílása, a szabadság feltárulása. Teilhard de Chardin szépen fogal-
mazza meg: „az emberi élet értelmét és szépségét az adja, hogy magunk-
nál valami nagyobbra tegyük az életünket” és ebben a nagyobban benne 
van az élet, a boldogság, az egyén és a haza, a holnap és a világ, a tudo-
mány és a hit a maga ezer lehetőségével. A szabadság nem más, mint 
ennek a nagyobbnak a megtalálása. Péter ezt a szabadságot kapta, és ezért 
volt képes, eddigi világát, létformáját otthagyni egy olyan világért, mely 
Jézusban jelent meg, mely magának Isten országának a feltárulása. A 
Semmit, mely az ember létet szorongatja, és a hálót, mellyel egész éjszaka 
küzdött, felváltja a Minden.  Isten országa olyan, mint a szántóföldben 
elrejtett kincs, melyet az ember ha megtalál és örömében elmegy, eladja 
mindenét, hogy ezt a szántóföldet megvegye. A szabadság abban van, 
hogy azért amit megtalált, mindent odaad örömében, azaz mindent koc-
káztat. A szabadság abban van, hogy az ember most már kinyújtja a kezét 
az élet utána, a teljesség után. Elhagyja, azt, hogy: semmi és keresi azt, 
hogy: teljesség. Most már mer küzdeni és harcolni, mert ezt jelenti a meg-
nyert szabadság. Ez a nagyszerű távlat ebben a mondatban szólal meg: 
„mostantól fogva emberhalász leszel”. Nem kisstílű élet, ami rá vár, mert a halá-
szat most áttevődik egy magasabb világ összefüggésére: embereket fogni, 
az embert magát a mélyből kivenni és átalakítani, a szolgaságból a szabad-
ságba, az élet teljességébe juttatni. Ez a távlat az a szabadság, mely a Péter 
lelkét foglyul ejti, és vállalja Jézus merész szavát: „Kövess engem!” 
Van ehhez egy negatív példa, amelyet csak ellenpontként érintünk, és ez a 
gazdag ifjú története. Jézusnál keresi az örök életet, és Jézus először a 
törvény követését ajánlja neki. De az ifjú ezt már ismeri, és nem hozott az 
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életébe semmi változást, átalakulást, az égi világ megnyerésének az élmé-
nyét. Ekkor Jézus érthetetlen szeretetével mintegy magát megnyitva előt-
te, bevezeti a titokba: Hagyd ott minden javadat, oszd szét a szegények-
nek, és jer, kövess engem a keresztet is felvéve. Jézus olyan ajánlatot ad 
neki, mely csak egyszer adatik az életben. Ez az a szabadság, amelyet 
megnyit előtte, ez az örök életnek a távlata, melyben megtalálhatja most, 
amit keresett, ami lelkének szomjúsága mögött van. De ez a szabadság 
olyan, amelynek áldozata és kockázata is van. Adj oda érte mindent, add 
fel magadat, vállald követésemet a vele járó küzdelemmel. Ő azonban erre 
nemet mond. Eddig nem tud elmenni. Jézus megjegyzi: A gazdagok szá-
mára ez az út nem járható. Ez ugyanis a bebiztosított, a már elért világ 
feladásával jár. A szabadságot megtalálni annyi, mint önmagamban kiépí-
tett világomról lemondani Jézusért. Mindent kárnak és szemétnek kell 
vallani azért, hogy a megnyílt új világba beléphessünk. A szabadságnak 
tehát ára van, a régi megtagadását jelenti, elfordulást attól, ami eddig az 
élet központja volt, hogy Jézusban új központot kapjon. Ez nehéz út. Ki 
képes erre? Ki fog üdvözülni? Teszik fel a tanítványok a kérdést, látva a 
gazdag ifjú távozását. Csak az, akiket a szabadság látomása lenyűgöz, és 
erre ráteszik életüket, akiket Jézus maga segít át a döntésen.  Ez nem a 
vallásosok útja, ez nem valami arany középút, hanem ez szenvedélyt je-
lent, megragadottságot és áldozatot. Életodaadással jár a szabadság: „Aki 
meg akarja tartani az életét elveszti azt, és aki elveszti megtalálja azt”. 
 
 
3. A szabadság teológiája, mint a teológia szabadsága 
Ez a megállapítás nemcsak a dialektika játéka, hanem kulcs a szabadság 
teológiájának megértéséhez. Induljunk ki Jézus különös megállapításából. 
Amikor az Isten országa hét példázatát elmondja, és a tanítványok számá-
ra a követendő utat megmutatja így szól: „Tehát minden írástudó, aki tanítvá-
nyává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és őt hoz elő 
éléskamrájából” (Mt 13,52). Itt az a meglepő, hogy Jézus a törvény új értel-
mezését, amelyet ő elmondott, első helyre teszi, és csak utána jöhet az ó, 
vagyis a régi értelmezés. Jézus úgy látja, hogy az újban nyílik ki az ó, ha 
tehát mind a kettőt meg akarjuk tartani, akkor az újból kell kiindulni. A 
különös az, hogy a bibliafordítás során 400 éven át ezt fordítva olvastuk: 
Ót és Újat. Csak az új bibliafordítás fedte fel a tévedést, és mutatta meg a 
jézusi értelmet, mely a két szó felcserélésében van. Ez a jézusi üzenet 
egyúttal a teológia szabadságára is rámutat, és a szabadság teológiájának 
éppen az az alapja, hogy meri vállalni az újat és nem köti le magát a régi-
hez, a hagyományoshoz, az Óhoz. A szabadság teológiája tehát szenve-
délyt és tüzet jelent, az újnak a vállalását, és emellett a halálig való elköte-
lezést. Ezt élte át Jeremiás, amikor az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt 
szerzett neki, és elhatározta, hogy többé ezt az üzenetet nem vállalja. 
Nem szól az Úr nevében. Ám vallomását így folytatja: „De perzselő tűzzé 
vált szívemben, csontjaimba rekesztve. Erőlködöm, hogy magamba tartsam, de nincs 
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rajta hatalmam” (Jer 20,9). Jézus hasonlóképpen szól: „Azért jöttem, hogy 
tüzet bocsássak a földre és mennyire szeretném, ha már lángolna. Keresztséggel kell 
azonban még megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy” (Lk 
12,49-50). Jézus a teológia szabadságát ennek az új üzenetnek, vagyis 
Isten országa eljövetelének meghirdetésében látta, és erre odaszentelte 
életét, vállalta a halált, hogy ennek nyomán az égből hozott tűz az egész 
földre eláradjon. Vállalta az újat és tudta, hogy ez csakis életodaadásából 
születik meg, de ez fogja majd az embert átalakítani, a földet, a világot 
megújítani.  
Pál apostol is ennek a teológiának a szenvedélyes hirdetője volt. Amikor 
Krisztus megragadta, kárnak és szemétnek ítélt mindent. A régi törvényt, 
mely eddig életét, elméjét, szívét lekötötte, páratlan bátorsággal nevezte 
olyannak, melyet el kell dobni, hogy az új előtt akadállyá ne legyen. A 
megváltás teológiájában, melyet megfogalmaz, az új olyan mértékig fölöt-
te van a réginek, hogy bátran ezt vallja: Nincs megfelelés a régi Ádám és 
az új Ádám között. Nem az történik, hogy amilyen mértékben vétkezett a 
régi Ádám, olyan mértékig igazítja ki Isten a csorbát, és állítja vissza a régi 
állapotokat. Sokkal inkább Isten a megváltásban, nem renovál, azaz a régit 
újítja meg, hanem megteremti azt az újat, melyben nem egyszerűen a régi 
megy át egy kis javításon, hanem egy soha nem volt új születik. Az első 
szint a lelki, a második szint a szellemi. „Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett, 
az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké” (1Kor 15,45). Vagyis az ember a 
teremtésben élő lélek lett, azaz psziché, míg a második Ádám pneuma, 
azaz isteni szellem által teremtett, új létvalóságot hordozó személy, akinek 
az élete már az Isten életének része. Az ember, aki eddig földi teremt-
mény volt, most égi életvalóságot kap, azaz Lelket, isteni életet, Krisztus-
hoz való hasonlóságot. A szabadság teológiája a teológiának abban a sza-
badságában van, hogy Istentől újakat tanul. „Ezért, ha valaki Krisztusban 
van új teremtés az; a régi elmúlt, és íme új jött létre” (2Kor 5,17). Ez a vers is 
századokon át mostoha sorsra jutott, mert a régi fordítás így szólt: „Íme 
újjá lett minden”. A bibliafordítás során az egyik bibliafordító felkiáltott: 
Hiszen itt nem az van, hogy a régi megújul, hanem az, hogy új jön létre. 
Ez a szabadság teológiája, hogy vállalja az újat, vagyis a teológia szabad, 
hogy régi önmagától eloldódjon. A bibliafordítás során ez abban mutat-
kozott meg, hogy az említett helyeken, a hagyományos fordítást elhagyva 
a megtalált újat merte vállalni.  
Mi következik ebből? Az újat vállalni kell, nemcsak a teológiában, de a 
történelemben is. Vagyis Isten művét felismerni és ezt bátran megfogal-
mazni. A teológia 1956-ban nem vizsgázott jól. A történelmi újnak a be-
fogadására, mely már itt dörömbölt, nem volt alkalmas. Bár az új folyó-
iratban a „Reformációban” melynek csak egy száma jelent meg, Molnár 
Miklós szépen ír arról, hogy az új bort új tömlőkbe kell tölteni, de ezt 
akkor még nem tudtuk felfogni. Még a pikkely nem hullott le a szemünk-
ről, amint ez az emmausi tanítványokkal is történt. Még nem értettük meg 
a próféciát, melyet Jeremiás mondott: „Mert eljön az idő, amikor megbüntetem 
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Babilont bálványai miatt…Ujjongani fog a föld Babilon bukásán…” (Jer 51,47-
48). Ezt a mondatot ugyanaz a Jeremiás mondja, aki előzőleg Babilon és 
királya előtti meghajlást hirdette Isten akarataként. De később volt bátor-
sága a szabadság teológiájának alapján a teológia szabadságára, azaz üze-
netét módosította. De, nemcsak Jeremiást nem értettük meg, hanem 
Ézsaiás mondását sem: „Jönni fog az én szolgám, Kyros, és a fogoly népeket sza-
badon bocsátja” (Ézs 45). Nem volt történelmi látásunk és a megindult for-
radalomban inkább csak az egyház életének tágasságát, nagyobb szabad-
ságát kerestük, melyet régen nélkülöztünk már. De a történelemnek azt az 
új fordulatát, amelyben Isten most olyan újat cselekszik, hogy a világtör-
ténelemnek új korszakát fogja elhozni, még nem értettük. Nem láttuk elég 
világosan, hogy abban az életodaadásban és áldozat vállalásban, mely a 
forradalomban megnyilvánult több is volt, mint történeti jelenség: maga-
sabb rendű és történetfeletti áldozatról volt szó. Pedig előttünk volt a 
példa: Bonhoeffer 1945 április 9-én vállalta a halált, azért a bátor kiállá-
sért, melyben Hitler ellen fellázadt, és a jövőt Hitler és Birodalma bukásá-
ban látta. Ez ugyan politikai döntés volt, de a szabadság teológiájából 
következett. Élete feláldozásával, szinte életét váltotta meg az elmúlástól, 
és teológiai szemléletét attól, hogy a múltba vesszen el. Halála által lett 
teológiája kimeríthetetlen forrása a szabadság teológiájának. De vajon 
annak az életodaadásának, mely Nagy Imre miniszterelnök mártír sorsá-
ban végbe ment, nem hasonló döntésnek voltunk a tanúi? Nem mentette 
meg ez az odaadás, magát az életét, hogy az a látás, amit hirdetett, élete 
odaadásával kapja meg az igazság pecsétjét és nyerjen majd beteljesedést. 
Mert ez egy magasabb célért, az igazság felismeréséért és egy nép jövőjé-
ért történt. E nélkül a bálvány nem hullott volna a porba. Példája azt mu-
tatta, hogy a gonoszt legyőzni csak életünk árán lehet, és Isten az áldoza-
tot sokszor elfogadja. A forradalom is ezt példázta elénk. De ekkor még a 
szemünk nem volt elég világos arra, hogy ezt lássuk.  
Pedig a szabadság teológiája a történelemben hozott hősi áldozatok igazi 
megértését nem nélkülözheti. Gondoljuk például Hunyadi Jánosnak 1456-
ban Nándorfehérvár megvédésében elért győzelmére, mely az egész ke-
resztyén Európát 70 évre mentette meg a török támadásától. Hunyadi 
győzelme a történelemben a keresztyénségért és a magyarságért egyszerre 
történt. Ezeknek meglátását mint Isten művét nem kell a liberális teológia 
számlájára írni, mintha ezzel a hitvallásos teológiát elhagynánk. Ez inkább 
a bibliai látások tágasabb értelmét jelenti, kiterjesztve azokat a történelem-
re és a népekre, magyar népünk életére is. Ezt Jézus mindig megtette, 
mikor az üdvöt közlő teológiai üzenetébe, a kairos felismerésébe bekap-
csolta Izráel életét, történetét, a népek életét és a világ sorsát. Ezeknek 
igazsága sokszor csak jóval később mutatkozott meg. Kiderült, hogy Jé-
zus a maga üzenetében azt is megmondta, hogy a kegyelem elfogadása 
népének történelmi szabadságára lehet, vagy fordítva, üzenetének elutasí-
tása történeti létének elvesztését jelenti.  
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Jézusnak ez a követése a teológia szabadsága. Nem véletlen az, hogy a 
magyar reformátorok teológiájában újra meg újra Izráelnek a megszabadí-
tása volt a példa. Ez a teológia a magyar nép történelmi szabadságát és a 
magyar nép sorsát az ószövetségi nép sorsával kapcsolta össze, vagyis 
azzal a szabadsággal mérte össze, melyet Izráel kapott szabadítása során. 
Ezt a tényt hangoztatja többször Nemeskürthy István is könyveiben. Ezt 
fogalmazza meg József Attila klasszikus szépséggel: „Ahol a szabadság a 
rend, mindig érzem a végtelent”.  
Érdemes kitérni egy pillanatra Kálvinnak a szabadságról vallott gondolata-
ira. Kálvin eszkatologikus szemléletében a kor apokaliptikus képzetével 
szemben a történelmet nyitottnak látta, melyben az Isten ellenes erőkkel 
szembeni lázadás lehetőséget kapott. A török megszállók elleni harc, és 
végül országunk területéről való kiűzetésük nem jött volna létre Kálvin 
szabadság-értelmezése nélkül. Ez a teológia bátorságot adott erre a fel-
szabadító harcra. Kálvin szerint Isten szabadságot adó kegyelmével ez 
teljes egységben van. De ezt a történelem szemléletet képviselte Bocskai, 
Bethlen és a Rákócziak is mind a későbbiek során.   
Mit kell tehát megállapítanunk? A szabadság teológiájának üzenete azt 
hangoztatja, hogy a szabadság Isten művének eszkatologikus ajándéka, 
vagyis az üdvösség, az ember megváltása. De, mivel a szabadság Isten 
lényétől elválaszthatatlan, ott, ahol a szabadsággal mint a történelemnek 
és az emberi életnek Istentől jövő ajándékával találkozunk, ahol Isten 
ezért szinte közvetlenül belenyúl a történelembe, hogy az elnyomott és a 
megalázott embernek, népnek és világnak szabadságot nyújtson, ott nem 
szabad vonakodni, annak felismerésétől, hogy Isten járt előttünk. A sza-
badság teológiáját megértve, a teológia szabadságából következik Istennek 
felismerése, ajándékaiban, történeti jelenségekben, melyet prófétai üzene-
tében saját munkájának minősít. Üdvözítő jelleg nélkül! A szabadság teo-
lógiája adja a teológia szabadságát ilyen összefüggéseknek a meglátására. 
Ehhez azonban mindig szükség van a lelkek megkülönböztetésének aján-
dékára is, vagyis a Szentlélekre, hogy a szabadságnak teológiai üzenete, az 
üdvösség és a szabadság történeti megjelenése, mint Isten ajándéka a 
történeti létre nézve világosan szétválasztható és megkülönböztethető 
legyen. Egyedül az üdvösségre adott jelzéseit és kijelentéseit az isteni 
üdvműnek, olyat mint, a „Golgota” és „Feltámadás” soha nem szabad 
átvinni a magyar nép és a népek történetének egy-egy fordulata jelzésére. 
Itt nagy szükség van az alázatra, mely a Krisztus művének történeti és 
szellemi szinten megjelent szabadságát, mint egyetlent helyezi a közép-
pontba, és mellé nem tesz semmit, azaz nem akarja kiegészíteni, vagy 
összekapcsolni a történelem egy-egy jelenségével.  
 
 
4. Az eljövendő világ a szabadság teljessége 
Amikor Jézus elhívja Pétert, és az mindenét hátrahagyva és odaadva köve-
ti Jézust, a gazdag ifjúval történt eset után egyszer csak azt kérdezi Jézus-
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tól: „Mi elhagytunk mindent és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk?” Jézus 
egészen különös módon nem mondja azt, hogy a jutalom maga, hogy 
engem követtek. Pedig valóban ez az igazság. Jézus azonban meghökken-
tő módon így válaszol: „… mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, 
vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és meg-
örökli az örök életet” (Mt 19, 27. 29.) Vagyis Jézus a szabadság alapján áll, és 
követőit tágas térre vezeti, ahol az élet általa elhozott, emberileg nem 
sejtett végtelen gazdagsága nyílik ki. A szabadsághoz hozzá tartozik, szük-
ség van teljességre, jutalomra, Isten ajándékainak még nagyobb átélésére. 
Ő azért jött, hogy életünk legyen és bővelkedjünk. A szabadság az, hogy 
„amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve soha meg nem sejtett 
azokat készítette Isten az őt szeretőknek” (1Kor 2,9). A szabadság mindig azt 
jelenti: van tovább, és Jézus mindig ezt mutatja meg követőinek. A sza-
badság azt jelenti: örököljük az Istent, örököstársai vagyunk Krisztusnak, 
ránk vár Istennek az a be nem látható és fel nem mérhető ajándéka, ami 
mindig meglepetést jelent, mely minden elhívás mögött ott áll, és az egész 
megváltás éltető motorja. Pál azt mondja: nem vagytok szolgák többé, 
nem kell félnetek, mert a fiak egyúttal örökösök Isten be nem látható 
gazdagságában. Eltűnik tehát a félelem, melyben félteni kellene életünket, 
attól, hogy lesz-e érte jutalom, vagy sem, sőt a szabadság, amely kinyílik 
beláthatatlan, és végtelen távlatba vezet. „Minden a tiétek – mondja Pál –, 
akár élet, akár halál, akár jelen, akár jövendő, ti pedig Krisztuséi, Krisztus pedig 
Istené” (1Kor 3, 21-23). Isten mindig adni akar, és aki belép Isten világába, 
az azt a szabadságot éli át, melyben az ember nem tudja fel sem mérni, 
mert nincs hozzá léptéke azt, aki az Isten, és amit ő még tartogat nekünk. 
Pál azt írja az Efezusi levélben: „adja meg nektek Isten, hogy fel tudjátok fogni, 
hogy mi a kegyelem szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége” (Ef 4,18) majd 
így folytatja: „hogy így beteljesedjetek Istennek teljességével, Krisztusnak minden 
ismeretet felülhaladó szeretetével.” Olyan szójáték van itt, ami lefordíthatatlan. 
Megismerni Krisztusnak azt a szeretetét, amely felülhalad minden ismere-
tet. Van tehát teljesség, melyet az ismeret nem tud már be sem fogadni, és 
Pál mégis ennek a megismerésére hív. Vagyis Pál tud valami többről, ami 
a jelent messze felülhaladja. Azt írja: „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedé-
sünk minden mértéket meghaladó örök dicsőséget szerez nekünk” (2Kor 4,17). A 
szabadság itt lesz igazán szabadság, ahol az ember Isten dicsőségében 
részesedik (Róm 5,2), mert ennél többet ember el nem képzelhet, sem 
nem kaphat. Itt beteljesedik és végéhez ér a szabadság. János a Jelenések 
könyvében hasonlóan fogalmazza meg ezt: „És láttam új eget és új földet, mert 
az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeru-
zsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől felkészítve, mint egy meny-
asszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a 
trónus felől: „Íme az Isten sátora, az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig 
népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és 
halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom sem lesz többé, mert az 
elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta: „Íme újjá teremtek mindent”. És így 
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szólt: „Írd meg, mert ezek az ígék megbízhatóak és igazak!” És ezt mondta nekem: 
„Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a 
szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és 
Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.” (Jel 21, 1-7). 
Ezek után kérdezzük meg, hogy mit jelent ennek a hatalmas reménység-
nek a jelenléte itt e földön, a szabadság teológiai üzenetére nézve. Láttuk, 
hogy a szabadság az örök létre tekint, ahol Isten élete és dicsősége, vagyis 
a létezés teljessége a mienk. Ezt így fejezi ki az olvasott szakasz: „Én adok 
a szomjazónak, az élet vizének forrásából ingyen.” Életszomjunk be fog tehát 
teljesedni, úgyhogy nem marad semmi hiány, mely még betöltésre várna, 
mienk lesz az a szabadság, mely Jézusban föltárult, és a létezés teljességét 
nyitotta meg. A szabadság üzenetének igazságát ennek megvalósulása 
adja, melyben nincs többé nyomorúság, bűn, betegség és fájdalom, szük-
ség és szomjúság.  
Miért van erre szükség, hogy ezt már most hirdessük, és mi ennek a gya-
korlati haszna és értéke? Ez az eszkatológiai látás, (így nevezzük a teológia 
nyelvén) a jelenben ezt hirdeti: Isten Lelke megragadja az embert, és ön-
magánál is nagyobb életcélok szolgálatába állítja. Ezek a célok és ezek az 
ígéretek az emberi életet állandóan frissen tartják. Az ember nem állhat 
meg életének egy pontján, saját erőtlenségeibe és kudarcaiba belegubanco-
lódva, valamiféle leszázalékolt, takaréklángot élő életet élve (ahogyan 
Sartre ajánlja: tartsd életedet takaréklángon), mert a lélek vezet és hajt 
tovább, Isten ígéreteinek és ajándékainak a megragadására késztetve. Az 
eljövendő világ fényeinek és ígéreteinek a vonzásában élve, az ember 
szabadságot kap arra, hogy merjen élni önmagát nem féltve, a kudarcok-
tól, kockázatoktól sem félve. A majdnem halálra kövezett Pál felkél, és ő 
vigasztalja a többieket így: „…maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúsá-
gon át kell bemennünk az Isten országába” (ApCsel 14,22). El tudja felejteni 
azt, amik háta mögött vannak, mert nagyobb reménység van előtte, ami-
nek a megragadására tör (Fil 3, 12-14). Majd a feltámadás erejére hivat-
kozva azt mondja: „Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétsé-
geskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, 
letipornak, de nem pusztulunk el” (2Kor 4,8). Ilyen erővel való telítettséget, 
ilyen küzdőképességet, ilyen célratörést, ilyen belső szellemi igényességet, 
ilyen mindenek felett és mindenek ellenére való győzelmes életet jelent az 
eszkatológiai látás az embernek (Róm 8, 37-39). Ez a szabadság etikai 
értelme és motiváltsága. Ez olyan üzenet, mely nem idegen korunk embe-
rétől, sőt az életet kereső ember számára nélkülözhetetlen. Mert ez a sza-
badság, mely az eszkatológiai üzenetben van, az eget és a földet egyszerre 
nyitja meg az ember előtt. Van élet, melyet meg lehet ragadni, van jöven-
dő, melyet lehet várni, van feltámadás, mely ennek az életnek az értékét 
megadja, hiszen most már semmi sem hiábavaló. Ilyen nélkülözhetetlen 
tehát a szabadságnak a távlata, vagyis az örök életnek a reménysége. Va-
lóban igaz, amit Pál mond: „Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisz-
tusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk” (1Kor15,19). 




