
"Egyházi élet Amerikában”

Amikor ma ezt a kérdést tárgyaljuk,mindenek elött szük
séges az,hogy mindenféle előítéletet vessünk le és probál
junk legalább megközelitőleg tárgyilagosan nyulnia kérdés
hez .Minket most kizárolag az érdekel,hogy Jézus,hogyan jár 

Amerika ország utján és tanitványai hogyan követik. 
Általános körültekintés .Európai ember számára szokatlan mozaik- 
szerüség.  Formára alkatra teljesen különböző emberek.A nagyolvasz
tó kohó,joggal.Svédtől-a négerig mindenféle ember megtalálható. 
Szemináriumban értékes volt végig nézni a neveken.
Egyházi élet általában .Ugyanaz a mozaik szerüség.Európai számára egye- 
nese  meghökkentö elsö pillanatra az a zürzavar ami uralkodik a z 
egyházak -felekezetek terén. 2 3o_féle szervezet._
Félékezeteken belüli tagozódás:

 18 féle Lutheránus
19 "  Methodista
23  "  baptista
10 "  presbiterianus
6  "  református
11 "  görögkeleti szervezet

De a 230 bol csak 54 van 5o ezernél nagyobb taglétszámú.
Az Egyesült Államokban kb. 5o% tartozik valamilyen felekezethez tehát 
kb. 75 millió em b e r .
Ebből 7o millió keresztény jellegü 4 és 1/2 zsidó 
43 millió prot jellegü

24 " romai jellegü 
7 5 0 , 0 0 0 görög keleti

Önkéntes egyház tagság !!!! Valóságos szám/?/

Egyházak nagyság rendben:

1/ Baptista 15 millió
2/Methodita lo 2 nál több
3/Lutheránus 5,loo,ooo /Wentz szerint 20 ,0 0 0 ,0 0 0 E.sz./
4/Presbiteriánus 3 millió
5/Anglikán 2 2 több
6/Krisztus tanitványai l,9oo ezer
7/ Ref. és Uniált 1 milliónál több
8/Congregationalista 1 milliónál több
9/Mormonok 1 milliónál több .

////////////////////////
Lutheránus egyház.
Szervezetileg l8 különböző testület,de két nagyobb csoport:
1/Nemzeti Lutheránus Tanács.4 millió tag 8 testületből

Ökumenikus vonal
2/É.Am.Luth.Zsinati gyülés. Lutheren Synodical Conference of North Am.

A Missoury Synod nyomja rá bélyegét.

Lutheránusok: Külföldiek. Svédek, Németek ./Repülöben, autobuszban/ 
Társadalmi helyzetük:Középosztály.Nem "gazdag egyház"/mint a baptisták, 
anglikánok,presbiteriánusok/ Mégis évi 22 S fejenként egyházi adó 
Történetük:Elsö cs oport holland ev.ok 1621 ben N .Y.

Svédek 1668 paphiány - anglikánokká lettek
Maiak 18 sz és 19 ban vándoroltak be.
helyük:Németek Pennsyivania és Ohio,Svédek Middle West

1  Ezek eredet szerinti tagozódások nem hitvallásbeli különbségen ala
pulnak.



III.rész.Gyülekezeti munka. Egyházfogalom más.Egyház:gyülekezet.
A többi csak szervezet.Organisatio,hivatkozás:ahol ketten,vagy hár
man összegyülnek....
Kisebb létszámú gyülekezetek,pl. :St.Clara;6o.
Gyülekezet központja a templom.Emeletes,otthonosabb.Lent gyülekeze
ti helységek,Sunday-schoolroom etc.Fent istentiszteleti helység.
K orus elől,szószék alacsony.
Sunday-school:három évestől hetven évesig.Istentisztelet előtt.Ki
csiknek hittanóra jellegü ,nagyoknak biblia-óra szerü .Kinyomtatott 
programm.Vallástanitás nincs,helyette Sunday-school.
Istentisztelet.Egész család.Több ének.Kórusok.
Minden tag jár . Előtte-utánna együtt vannak, egymást ismerik, ismeret
len tagoknak be kell mutatkozniuk./Pittsburgh Nagypéntek.St.Clara/. 
Vasárnap este együtt vannak,Pennsylvaniában vasárnap semmiféle szó
rakozóhely nincs nyitva.
Lelkész.Inkább pásztor,hangsuly a házilátogatásokon./Pittsburgh./ 
Egyesületek.Tultengés. 
Beteglátogatás.Laikus munkásokkal együtt.Éneklés kórtermekben.
Süketek.Sign-language,mint választott tantárgy.
Belmisszió.A megmaradt 5o% missziói terület az egyházaknak.Felnőtt 
keresztség.Négerkérdés.
Külmisszió .Egy-egy gyülekezet tart misszionáriusokat./Washington 3/. 
E lső keresztyén igehirdetés.Bizonyságtevés.Csodálkozó keresztyénség./
Segélyakció. To do som e t h ing..... Márta-Márt a.... D.P...
Segédeszközözk.Ujságok /56 féle ú j s á g /  a U.L.C.A.-ben./Könyvek. 
/Lutheran Publishing-House,Philadelphia/.Film!Rádió./Luteránus óra 
dr.Walter Maier/.Television.
Ifju sági munka. Nyári táborok./Nawakwa/L.S .A. — Ymca.

IV.rész. Magyar luteránus gyülekezetek.Sokáig a hazai egyházhoz tar
toztak, most a U.L.C.A.-ben.14 gyülekezet,11 lelkész.Segélyre szo
rulnak:imádkozás!Süllyedő magyarság— megállt felettük az idő.Már 
nem magyarok,még nem amerikaiak.Turóczy:Az itthoni magyar ébredés 
kiimádkozott ébredés.Ott is lehet...
Erős várunk./Markovits./
V.rész.Theologia. Theologus-képzés három év ,de 22-25-ig.Három 
quarters egy évben.Van theologiai munka,temérdek ujság,könyv,folyó
iratok,...Nagyképü ség lenézni őket.
Forditások; Skandináv vonal:Nygren,Aulen,Kierkegaard.Német vonal:
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Karl Heim,Köberle,Elert,Althaus,Sasse.Svájci vonal:Emil Brunner,Barth 
ellenszenv.Kinti nevek:Allemann ,Aberley,Flack, Wentz,Mattson, Baughman 
Hoh,Reed ,Pelikan.The Conference of Lutheran Theological Professors. 
/Which came into existence in 1943.— .What Lutherans Are Thinking?

Összefoglalás:
Amerikai kisértések:Rohanó élet,nincs idő imádkozni/ Newk York pad,éjjel . 
To do something... .Erősnek érzik magukat.
Isten csodálatosan munkálkodik.... Krisztus Amerika országutján.
A körülmények mások,de kettő ugyanaz:

A kegyelemre szorult ember és 
Az Ur Krisztus.


