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Ez nem a kezdet kezdete
Kedves Olvasónk!

Ha most kisebb-nagyobb várakozással veszi kezébe a Credo legfrissebb számát, remélem, nem csalódik. Nem 
csalódik, aki gyökeresen újat vár egy újonnan megbízott szerkesztőtől és munkatársaitól. De az sem, aki sok-sok éve 
rendszeresen forgatja a lapot. Ez nem a kezdet kezdete. A Credo Evangélikus Folyóirat elsősorban arra az olvasókö-
zönségre számít, amely eddig is előfi zetője, rendszeres olvasója, támogatója voltak a lapnak. A Credo Evangélikus 
Folyóirat azonban szeretne másokat is megszólítani.

A közelmúltban folytatott kérdőíves felmérés segítségével sokan elmondhatták, milyen folyóiratot látnának 
szívesen. Jó jel, hogy a potenciális olvasók és a szerkesztők szándéka egybecseng. A Credo legyen evangélikus – ám 
ökumenikus nyitottsággal; legyen értékálló – a keresztény ember szabadságával; tudományos – közérthetően; 
elkötelezett – teológiailag; elkötelezetlen – politikailag. Nem kevés a vállalandó: egyházunkon belül a kultúra, 
egyházunkon kívül pedig Jézus Krisztus missziója.

A napokban ismét kezembe került az Asztali beszélgetések második kötete (A csendesség 
felé. Luther Kiadó, Budapest, 2008). Ebben Szemadám György festő beszél a fent és a 
lent élményéről, arról, hogy lehetőségünk van a vertikális és a horizontális elmozdulásra. 
Petrarca klasszikus történetét idézi Szerb Antal nyomán. A történet szerint a költő az 
első turista – reneszánsz ember –, aki a kilátás kedvéért mászik föl a Mont Ventoux-ra. A 
csúcson azonban előveszi és találomra felüti Szent Ágoston Vallomásait. Megszégyenülten 
ezt olvassa: „Az ember hatalmas mélység.” „Az emberek megcsodálják a hegyek magas-
ságát és a tenger árját, a folyamok széles hátát és az óceán messzeségeit és a pályát, ahol 
a csillagok járnak, és önmagukat elhagyják, és önmagukon nem csodálkoznak.” Igen, a 21. századi embernek bő-
ven van lehetősége a horizontális elmozdulásra. Ez azonban csupán mennyiségi ismeretet jelent. Az igazi minőség 
a lent és a fent különbségében, lelkünk mélységeitől az Istenhez fordulás magasságáig, a vertikális elmozdulás le-
hetőségében rejlik.

„A Krisztusban élt élet és a kultúrában élt élet, az Isten országában és a világi országban élt élet szorosan össze-
kapcsolódik. A kereszténynek mindkettőre az irgalom és a harag egy Istene iránti engedelmesség egyetlen cseleke-
detével kell igent mondania, nem pedig megosztott lélekként kettős alárendeltséggel és kötelességgel. […] Luther 
minden előtte élt nagy keresztény tanítónál jellemzőbben igent mondott a kultúrában élt életre, tehát arra a közegre, 
amelyben lehet és kell Krisztust követni” – írja H. Richard Niebuhr (Krisztus és kultúra. Budapest–Sárospatak, 
2006). Folytassunk párbeszédet a körülöttünk lévő világgal, a viruló vagy szomorodó környezettel, ismerjük meg 
a társadalmat, amelyben élünk, legyünk nyitottak, értelmezzük magunkat – kereszténységünket és evangélikussá-
gunkat – újra és újra! De nem feledkezhetünk el a spiritualitásról, a mélységből is fölfelé tekintésről, arról az útról, 
amelyet Jézus készített nekünk.

A Credo Evangélikus Folyóirat lehet tükör, amelyben a körülöttünk élő, Isten teremtette vagy ember alkotta 
világot látjuk. Akár gyarló önmagunkat – az evangélium tükrében… Lehet távcső, amelyet messzi horizontra 
szegezünk. Lehet kincsesláda, melyben értékeinket őrizzük. Lehet létra, amelyen fölfelé segíthetünk másokat. 

LECTORI SALUTEM      

„Luther minden előtte élt 
nagy keresztény tanítónál 
jellemzőbben igent mon-
dott a kultúrában élt élet-
re, tehát arra a közegre, 
amelyben lehet és kell 
Krisztust követni.” 
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A Credo – ahogy ezt a címlap új grafi kája sugallja – legyen azonban elsősorban válasz. Isten mindig előbb lép 
felénk. Ahogy az istentisztelet régi-új liturgiájában az Apostoli hitvallás az igehirdetés után, mintegy a gyülekezet 
Isten szavára adott válaszaként hangzik fel, régi-új folyóiratunk is válasz legyen mindarra, amit Isten nyújt nekünk.

Napjaink Magyarországán a válság, a válságtudat az úr. Válságos – ezt mindnyájan tudjuk – nemcsak a gazdaság 
helyzete, hanem az intézményrendszeré, az oktatásé, az egészségügyé, a családoké. Sőt egész bolygónké. Az emberek 
tekintetében riadalom vagy letargia ül. Nekünk értéket őrizve, óvodákat és iskolákat fönntartva, másokkal szolida-
ritást vállalva a közeli jövő felé és messzebbre nézve Isten országa felé kell tekintenünk.

Azt kívánom, hogy ebben legyünk, lehessünk egymás segítségére: olvasók, szerzők és szerkesztők, mindnyájan, 
akik ezt az Isten adta világot együtt olvassuk. Mert Pilinszky szavaival „Amit mi írunk, valójában nem írás – csupán 

jobb-rosszabb olvasása az elénk táruló lapoknak.”
A régi-új Credót az Olvasó jóindulatába ajánlom.
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