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Vannak könyvek, amelyeknek nincs szüksége ajánlásra. Ez a kötet 
is ilyen! Minden mondat, minden gondolat különleges aktualitással 
bír, még akkor is, ha keletkezésük körülményei már történelmi táv-
latból tekinthetők. Martin Luther King (1929–1968) amerikai bap-
tista lelkész, polgárjogi harcos, az afroamerikai polgárjogi mozga-
lom vezető egyénisége, a Nobel-békedíj kitüntetettje (1964), írásai-
ban és beszédeiben – amelyeket gondos válogatásban és fordításban 
tart kezében az olvasó – személyes hangvétellel és meggyőző erővel 
bizonyítja, hogy az embertársi szeretet és az erőszak nélküli ellen-
állás nem politikai jelszó csupán. De a keresztyén szeretet megélése 
nem tekinthet el a társadalmi igazság érvényesítésétől, az emberhez 
méltó életfeltételek megkövetelésétől, ezért mindig nyugtalanító, s 
mint ilyen emberi együttélést átformáló, azaz politikai erő. Az ilyen 
módon megélt hit nem a privát vallásosság dolga és nem csupán sza-
badidős foglalatosság. Azért nem, mert a legfőbb jóra, a summum 
bonum-ra kérdez rá, arra, ami az életet igazán széppé és tartalmassá 
teheti, nemcsak a magunk, hanem embertársaink számára is: ez pe-
dig – M. L. King szerint – az Isten szeretete. Ennek a szeretetnek 
részese lehet az ember, ha lemond a gyűlöletről, az erőszakról és a 
megbékélés szellemében keresi az igazságot és az emberhez méltóbb 
életkörülmények megteremtését. Az a társadalom és az a hatalom 
pedig, amely nem vesz tudomást erről az erőről, saját magát gyön-
gíti meg: nem azért mert a keresztyénség különleges helyet köve-
telne magának a közélet és a politika formálásában, hanem azért 
mert olyan lelki-szellemi tartalékról mond le, amelynek helyét előbb 
utóbb a gyűlölet, az önzés és a cinizmus foglalja el, s ezzel önmaga 
felszámolását készíti elő. 
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Ha élne M. Luther King, 80 éves lenne. De ha élne, mit szólna ko-
runk társadalmi és politikai realitásaihoz? Vajon elég a szegregáció 
ellen és integráció mellett csak politikai jelszavakkal és eszközökkel 
harcolni – és ha belátjuk, hogy nem, hol marad az Isten igazsága, 
és ennek az emberi együttélés terén való érvényesítése? Közvetlenül 
halála előtt King arról beszélt, hogy ő is, mint minden ember, sze-
retne hosszú életet élni. Nem így történt! Értelmetlen és erőszakos 
halála is (merénylet áldozata lett Memphisben, 1968. április 4-én) 
azt bizonyította, hogy a „keresztyén fegyverekkel” való küzdelem 
látszólag alul marad és az ember nem szűnik meg a szeretet békés 
követelésére erőszakkal válaszolni… De mégis vannak jelek arra 
nézve, hogy M. L. King „álma” – miszerint eljön egyszer egy olyan 
idő és lesz olyan ország, ahol gyermekeit nem bőrük színe, hanem 
jellemük alapján fogják megítélni – nem illúzió volt csupán, hanem 
része annak a keresztyén reménységnek, hogy Isten építi az ő orszá-
gát ennek a világnak keretei között, s ehhez mindig elhív embereket 
és talál elkötelezett szolgákat. 

Ennek az üzenetnek a tolmácsolására vállalkoztak a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem hallgatói a szerző halálának 
40. évében, bizonyítva elkötelezettségüket e bibliai gyökerű eszme-
iség közvetítése mellett. Azzal a reménységgel tesszük közkincsé e 
kötetet, hogy nemcsak teológusok és lelkészi illetve vallástanári pá-
lyára készülő hallgatók tájékozódhatnak általa hivatásuk gyakorlá-
sában, hanem felkelti az érdeklődését minden nemes gondolkodású 
olvasónak, aki hisz a gyűlölet nélküli szeretet és az erőszakról való 
lemondás erejében, ugyanakkor érzi és tudja, hogy emberi együtt-
élésünk örök erkölcsi törvények nélkül kétes értékű emberi erőfeszí-
tés marad. Boldog az a nemzedék, amely szebb jövőt mer álmodni 
– és az álmok megvalósításáért tenni is akar!
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