Szabadság
Minden szabad nekem, de nem minden használ.
Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. (1Kor 6,12)

A vágyaink végtelenek. Rengeteg vágyunk sosem elégül ki. Az élet
”
senkinek sem ad meg mindent. A felszı́nes, főleg a rendezetlen vágyaink
sóvárgóvá és kielégületlenné tesznek minket. A vágyainktól nem szabadulhatunk, de megtanulhatunk szabadon vágyakozni. Szabadon vágyakozni
az tud, aki eljutott a legmélyebb vágyaihoz, amelyeknek a megélése nem
sóvárgóvá, hanem értékessé tesz minket.” (Pál Feri atya)

A keresztény szabadság nem szabadosság, hanem a meg”
feszı́tett Szeretet belső szabadsága, mely felszabadı́t a megváltatlanság
kétségbeesett vergődéséből és az önmegváltás reménytelen körbeforgásától.
Ahogy az illatos tömjén felszáll a Megfeszı́tett ékkövekkel kirakott keresztje
felé, ahogy a dı́szes gregorián alleluja felemeli a szenvedésektől elgyötört
lelket s az el nem múló békesség ı́géretével balzsamozza be, úgy nyúlik az
Isten gyermekeinek keresztfa tövében kihajtó szabadsága a végtelen örök
élet egébe, s hordozza Ádám fiainak eljövendő dicsőségének ı́géretét.”
(Fr. Barsi Balázs OFM - Telek Péter-Pál: Magasság és mélység 2014)

Babits Mihály: Elbocsátott vad (részlet)
Nem hiszek az Elrendelésben,
mert szabad vagyok: oly szabad,
mint a bolond bogáncs a szélben
vagy vad bozót között a vad.
Vezessen Hozzád a szabadság!”
”
igy kérem olykor aki vár,
mert nem annak kell az imádság,
ki Istent megtalálta már.

Kérdések
Minden szabad nekem, de nem minden használ.
Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. (1Kor 6,12)
Általánosan a szabadságról
1. Mit jelent számunkra a szabadság? Miben több ez, mint a nem hı́vőknek?
2. Mitől vagyunk felszabadultabbak és mi az amiről úgy érezzük, korlátoz minket a
szabadságunkban?
3. Mit kezdesz az üresjáratokkal, mit csinálsz, amikor nincsen semmi dolgod?
4. Vajon ki lehet a világ legszabadabb embere?
5. Van-e olyan közeg, hely, ahol igazán szabadnak érzed magad?
6. Meséljetek el egy igazán felszabadı́tó/felszabadult/önfeledt élményt.
Lelki szabadság
1. A függőségekről általában: Hogyan tudunk küzdeni ellenük?
Akaraterő, kitartás edzése, az elengedés művészete”
”
2. Milyen függőségeink vannak? (telefon, facebook, PC játékok...)
3. Hogyan lehet tenni ez ellen?
4. A többi embertől mennyire függünk mennyire érdekel mások véleménye?
5. Döntéseink mennyire szabadok, függetlenek, vagy még befolyásolnak mások?
(pl. szüleink, barátaink)
Testi szabadság
1. Mi a helyzet a jogos, helyes, törvényes önvédelemmel kapcsolatban, ha az emberi
élet kioltásával jár együtt? (Az egyház azt tanı́tja, hogy olyan minőségű” fegy”
verrel jogos az önvédelem, amellyel rád támadnak.) Van olyan ismerősötök, aki
volt már hasonló szituációban?
2. A világ fiai” gyakran a kereszténység szemére hányják a nemiséggel kapcsolatban
”
előı́rt erős, a mai világban immár irreálisnak tűnő tiltásokat”.
”
(a) Mivel érvelnél a kereszténység álláspontja mellett?
(b) Miben véled felfedezni ezen tiltások” ellenére is a lélek illetve a test sza”
badságát?
(c) Avagy: hogyan segı́tik elő ezen Atyai jótanácsok” az egyén szabadságát?
”

