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Evangélikusok: a szabadság
és felelősség keresztényei

Mi teszi az evangélikust? – Akár feleslegesen önmarcangolónak is tűnhet a kérdés. Hiszen szüleink, nagyszüleink, 
első lelkészeink imádságra tanító szava egyházunkhoz köt; gyülekezetünk gyermekkorunktól természetes közös-
ségünk; énekeink otthonos áhítatot vagy éppen lelkesülést zengenek körénk; Luther Márton imádságai és iratai 
elgondolkodtató szembenézések az Úr munkájával rajtunk és bennünk; büszkeségeink Bél Mátyástól Kossuthon, 
Petőfi n és Mikszáthon át Ordass Lajosig, Sztehlo Gáborig a világ előtt is magasra tartott lámpásai az evangélikus-
ságnak. A család, a hit, a kultúra ereje kérdés nélkül is megválaszolja nap mint nap, mi az evangélikus.

De ha ennyire magától értetődik önmagunk egyházi azonossága, miért tudjuk egyre kevésbé vonzóan, de akár 
csak megtartóan kifejezni ezt az örömhírt – még megkeresztelt fi ataljaink számára is –, nemhogy a hitet, a lelki 
tisztulást, a megszabadulást azoknak, akik Krisztustól nagyon távolról indulva keresik a megváltást? Mi a tartalma 
annak a félévezredes lutheri talentumnak ma, amellyel jobban kellene gazdálkodnunk?

Teológiai és történeti defi nícióink vannak – jómagam hiányolom azoknak a morális és társadalmi vállalásainknak 
a közös végiggondolását, amelyek megkülönböztetnek minket jószándékú, jóravaló ateistáktól, a más istent vallóktól 
vagy akár a más felekezetű keresztény testvéreinktől. Nem azért, hogy elválasszanak tőlük, éppen ellenkezőleg: iden-
titásában biztos ember és közösség tud igazán mély, önátadó egységbe lépni másokkal, Krisztusban.

Az örökérvényű igazságainkat nem kell kutatnunk, hiszen a szeretet és a megváltás keresztény hitünk biztos alapzata. 
De miért is lenne megragadó a teljesítményre, a világ mind mélyebb és szélesebb megismerésére ösztönzött fi atalság számára, 
ha a Biblia tanításaiból csak a tilalmakat olvasnánk ki nekik? A harmadik évezred elejének Magyarországán javaslom, for-
gassuk magunkban azt a fogalmat, amely felrázta az európai embert, és amelyet Luther is kedvvel használt: a szabadságot.

Az Ágostai hitvallás szerint reformált egyház a 21. század elejének nyugati világában számomra a szabadság 
egyháza: tudjuk, hogy van lehetőségünk a rossz és a jó között dönteni, bármilyen erősnek tűnnek is a körülmények 
kényszerei, bármilyen súllyal nehezednek is ránk saját bűneink. A szabadság megélése adja azt az autonómiát, 
amelynek talapzatán megóvhatjuk magunkat a tömegdemokrácia fullasztóan színvonaltalan populizmusától, a 
tömegmédia lélekrombolóan kártékony manipulációjától. És a szabadságra hangsúlyt fektető keresztény önmeg-
határozásból meríthetünk erőt a felelősség belátásához és vállalásához.

Lutheránusként ugyanis tudjuk, hogy szabadságunk nem a korlátlanság illúziója: hitvallóink, történelmünk 
hősei és közösségei, gyülekezeteink megtartó presbiterei, lelkészei, énekes asszonyai példája számunkra feladat, hűség 
és világlátás. Ennél is nagyobb felelősségünk áll fenn a megváltó Krisztus előtt, az ő áldozatának megrendítő és 
felmagasztaló ténye cselekedetről cselekedetre szembesít minket saját választásaink evangélikus keresztényiségével.

Önmegfogalmazásunk egyben üzenet is a világnak. Nagy a tétje, hogy száz magyarországi polgártársunkból a három 
evangélikust mi jellemzi. Bizonyosan lehetnek-vannak az itt leírtaknál jellemzőbb vonások is – az egyházstratégia közös 
végiggondolása, vitája alkalom rá, hogy keressük meg azokat a kulcsszavakat is önmagunkról, amelyekkel azonosulni tudunk.
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