
1954 december 30. 

   Berggrav püspök benyomásai az amerikai egyházi életről.

Osló,Norvégia.- N L C .-Az amerikai konyha ás az amerikai egyházi 

élet tett benyomást Eivind Berggrav püspökre,a Norvégiai Egyház 

volt érsekére ,minden másnál inkább,amit látott az Egyesült 

Államokban a nemrégiben tett öthónapos látogatása alkalmából.

Ezt egy interview alkalmával mondta a püspök az oslói rádióban.

Ami az egyházakat illeti a püspök azt mondta hogy az Egyesült 

Államokban jelentősen fejlődtek és ugy érezte ,hogy az egyház 

tagság az Egyesült Államokban ,ha összehasonlitja saját

hazája állapotával jelentősen nagyobb.A tényleges egyháztagságra 

gondolt.
Megkérdezték a püspököt az amerika i  egyházi élet materialisztkus

beállitottságáról mit tud mondani.A püspök azt mondta ,hogy való

igaz "minden amerikait elsősorban az üzlet és az eredmények

foglalnak le" de " ugyanakkor hajlandóak adni is."

Hozzátette,hogy az adományok nem csupán a bőségből való 

adakozást jelentik,hanem gyakran valóban áldozatot is "mivel

az átlag emberek is megtanulták ,hogy az adakozás hozzátartozik

a normális emberi élethez."

A Norvégia Lutheránus Egyház tekintélyes nagy fia /the grand 

old man.../különösen meghatottan emlékezett arra a lo.ooo dolláros 

p lusz offertóriumra ,amelyet akkor adtak a hivek,amikor ő 

prédikált Brooklynban a Szentháromság templomban egy istentiszteleten 

Azt mondta,hogy megrémült,amikor istentisztelet előtt közölték vele

hogy lo.ooo dolláros offertoriumot kérnek egy neveltetési alaphoz 

és azon gondolkozott,"hogyan kell majd egész nap táncolnunk

az aranyborju körül".

Mégis Berggrav püspök ugy tájékoztatta a norvég rádió hallgatóságát, 

"hogy nem volt dobverés,nem emelték a dollárt a legmagasabb helyre, 

semmiféle jele nem volt a materlalizrmsnak.Egyszerü, imádságos, 
áhitatos istentisztelet volt és az offertoriumos tányérkák körbe



mentek."
Amikor megszámolták az offerteriumot kitünt,hogy a kért

lo.ooo dollárt 35o dollárral meghaladta az offertorium,mondta

Berggrav püspök.
Megjegyezte továbbá,hogy amennyire ő látta " az amerikai keresz- 

tyénség valóságos,igaz és személyes jellegü" és az volt a benyomása 

"hogy inkább hasonlit egy családhoz,mint az egyéni keresztyénséghez" 

a családok együtt járnak istentiszteletre együtt tartoznak az

egyházhoz.Ez -igy mondta a püspök-az egyház népének egész magatartá

sát alakitja és szinte könnyebbé teszi az egyházhoz való tartozást. 

Összehasonlitva az USA ban látott istentiszteletekt a norvégiaiakkal 

Berggrav püspök ugy találta,hogy az amerikai istentiszteletek  

"ünnepélyesebbek és jókedvübbek és a gyülekezet aktivabb résztvé

le jellemzi őket "Szerinte az éneklés magas zenei fokon van.

Az Egyesült Államokban az istentiszteletek kényelmes ebbek,otthonias- 

abbak"mint Norvégiáb na "főleg azért a gyülekezetnek minden tagja

valahogy házigazdának érzi magát és az van a levegőben,hogy minden-

kit sz i v élyesen fogadnak,látnak."

Ez csakugy,mint az a tény,hogy az egysült-államokbeli keresztyé

neknek nem kell szembenézniük olyan európai jelenségekkel,mint 

a szekularizáció és radikális csoportok ellenállasával azt 

eredményezik,hogy az emberek szívesen tartoznak az e gyházhoz-hangsulyo

ta Berggar v  püspök.

Továbbá azt mondta rádió hallgatóságának ,hogy nem bölcs dolog

kritizálni másokat "különösen mikor tulságosan messze vannak

tőlünk ahhoz,hogy kijavi tsanak minket"és hozzáfüzte ,hogy néha

az volt az érzése az amerikaiak tulságosan könnyedén kritizálják 

a mi egyházi életünket,melyet pedig valójában nem is értenek meg."

Egyébként kétségtelen,hogy felfedezték,hogy mi a baj mivelünk,m i

a hiba minálunk és ezt a felismerésüket nem is rejtik véka alá.



állapot
Államegyház — nagyon megvetett  odaát és  "üres templomok

méginkább...
Berggrav püspök megtagad t a  azt,hogy az amerikai egyházi élet 

kritikájába részletesen belebocsátkozzék és azt állitotta,hogy 

a norvég kritika valószonüleg azok köré a problémák köré 

csoportusulna ,melyeket igy nevezhetnénk: "tömeg-egyházak" és 

"üzleti-egyházak".
Azt mondta,hogy a norvégok sokat tanulhatnak az amerikai egyházi 

életből,de intett a vakság és a büvöltség ellen,nehogy " a saját 

egyházunkat megvessük"

Berggrav püspök azt jövendölte,hogy az amerikai egyházak életében

akkor jön el a krizis idejemajd,amikor a fiatalos lendületük 

időszaka majd tovatünik"



1955 január 28
A keletnémet Ifjuságot Atheista szertartásokra kényszeritik.

Berlin,Németország.- NLC.- Az egyházi vezetőket fokozott mértékben 

zavarja ,hogy a kelet német kommunisták kényszeritik a 10 éven

ifjuságot az u.n.Ifjusági Avatási szertartáson való részvételre -

a sajtó jelentése szerint.

Az ev.egyház a keleti zónában először az elmult decemberben 

foglalt hivatalosan állást ezek ellen a szertartások ellen, 

amikor több regionális egyház azzal fenyegetett,hogy megtagadja 

a konfirmációt azoktól a fiataloktól,akik résztvettekkezekben

a kommunista Ifjusági Avatásokban.

Ekkor kifejtették,hogy a kommunisták tulajdonképpen felélesztik 

azokat a szertartásokat ,amelyekt évtizedekkel ezelőtt gyakoroltak 

a német szabadgondolkodók és hasonló csoportok a konfirmáció és 

urvacsorai szertartás megfelelőjeként.

A Berlin-Brandenburgi ev.egyház kijelentette,hogy az Ifjusági 

Avatási szertartás mindig olyan "emberek ügye volt,akik az 

egyházat és üzenetét elutasitották és egészen kétségtelen,hogy 

az ujonnan tervezett szertartások is követni fogják ezt a hagyományt! 

A nyilatkozat hangsulyozza,hogy "mi egyetértünk a Marxismus-Leniniz

mus követőivel abban,hogy a keresztyén hit és a marxista ideologia 
Összeegyeztethetetlen"és ezért a szülőknek és a gyermekeknek tud

niok- kel l ,hogy X az evangélikus hitgyakorlatának a követése

éppenolyan összeegyeztethetetlen a sekuláris Ifjusági Avatási
szertartáson való résztvétellel."



"    Egyházi életünk rendje kiköti,hogy azok a gyermekek ,akik 

résztvesznek ilyen ritusban,amely szembehylezkedik a konfim á c i 

óval /mint amilyen ez az ifjusági avatási szertartás is/ nem 

konfirmálhatok meg." jelenti ki a Berlin-Brandenburgi Egyház.

Amikor a kommunisták az elmult ősszel bejelentették a szándékukat 

az avatással kapcsolatban -a központi bizottságuk kijelentette, 

hogy a résztvétel az ilyen avatási szertatáson teljeséggel önkéntes. 

Mégis jelentések érkeztek arról,hogy a K eleti Zónában növekszik 

az ifjuságra gyakorolt nyomás .A jelentősek szerint a kommunista 

hivatalnokok elkezdtek "célozgatni azokra a hátrányokra ,amelyek

kel szembe kell majd nézniük azoknak a fiatalodnak,akik megtagadják 

a résztvételt  
"

Ifusági körzetben szülő értekezleteken mondták a résztvevőknek 

hogy az avatási szertartáson való résztvétel "nagyon ajánlatos 

azoknak a riatalóknak akik munkahelyet akarnak majd kapni vagy 

be akarnak iratkozni a kelet-német magasabb iskolákba."Más 

helyeken meg már azoknak a fiataloknak ,akik munkát kerestek 

fel kellett mutatniok azt az igazolás,amely bizonyitja ,hogy ilyen 

avatáson ré sztvettek,-közli a sajtóhir.

Megfigyelők kifejtik,hogy még az időpont megválasztása is igen 

fontos és hozzájárul a megszoritáshoz,mivel ugy válsztották meg 

az időpontját az ilyen avatásnak,hogy az közvetlen a záróvizs

gák időpontja elé essék.

A fiataloknak a döntése pro vagy contra azt a bélyeget adja 

az illetőnek, hogy "ideologiailag és politikailag érett" vagy sem 

ez pedig nagy fontossággal bir a kommunista iskolákban a minősi

tés terén.

Közben az "Ifju Világ" a német kommunista ifjusági szervezet 

hivatalos lapja közölte,hogy minden résztvevő az ifjusági



avatásba kap egy könyvet,melynek cime "A Világegyetem,a Föld 

és az Emberek"-ezt a könyvet már előzőleg mind a római katolikus 

m ind az evangélikus egyház elitélte és erősen atheistának 

jelentetta ki.
Az "ifju Világ" szerint az avatási szartartás elleni ellenvetések 

"piszkos machinációk" és a "középkori türelmetlenségből" erednek- 

jelenti végül a tudósitás.



1950 január 27

Német Kommunista itélet egy drezdai protestáns lelkész ellen.

Berlin,Németország /NLC:/-Németország keleti zónájában a

drezdai kerületi törvényszék W alter Johne evangélikus lelkészt

három évi börtönre itélte amiatt,hogy ellenséges magatartást

tanusitott az uj xxx társadalmi renddel és a Köztársasággal 

szemben -jelenti egy keletnémet kommunista ujság.

Ez az első ilyen itélet volt protestáns lelkész ellen Kélet- 

Németországban mióta az egyház és az állam kötött 1953 nyarán 

megkötötték a "fegyverszünetet" -mondja a jelentés

Johne lelkészt az elmult novemberben tartóztatták le Drezdában.

A rendőrség azt közli,hogy amikor kérdezték a lelkészt,ő kijelentette 

hogy "esküdt ellensége a Német Demokratikus Köztársaságnak"

A kommunista ujság azt mondja ,hogy a lelkész azáltal tanusitott 

ellenséges magatartást ,hogy "sértő leveleket irt haladó személyek

nek és államellenes rágalmazó rémhireket terjesztett"

A Keleti Zónában az egyházellenes kampány idején,annak csucspontján 

-amely aztán mérséklődött 1953 ban—több mint 50 protestáns lelkészt 

tartottak fogva börtönben a Keleti Zónában az EKD forrásokból való

hirek szerint.

Egy berlini egyházi hivatlnok nemrégiben jelentette,hogy 

1954 végén még mindig 2o lelkész és más egyházi személy volt

kommunista börtönökben.

—o—o—o—o—o—o—o—o—



1955 január 28

Az Egyház és Állam szétválását jövendölik a Lutheránus Norvégiában

Oslo-Norvágia NLC.- Einar Amdahl a Norvég Missziói Társaság

főtitkára szerint az egyház ás az állam szétvállása elkerülhe-

tetlen Norvégiában -jelenti a norvég egyházi sajtó szolgálat.

A jelenlegi fejlemények a norvég egyházi életben az egyház és 

az állam szétválására vezetnek még akkor is,ha mind az egyházi 

vezetők,mind az állam emberei azon vannak,hogy az egyház és

állam között fennálló inrifc jelenlegi helyzetet megőrizzék mondta

Amdahl ur.

Ö beszédet mondott az Szervezetek Tanácsának évi ülésén,ez egy 

olyan szerv ,amely tizenegy önkéntes keresztyén szervezetet 

foglal magában ,valamennyi együttmunkálkodik a hivatalos Norvégiai 

Egyházzal.

A sajtó továbbá hozzáfüzi,hogy ugyanezen a gyülésen Tormod Vagen 

ur is tett megjegyzéseket megfigyeléseiről,ő a Norvég Lutheránus

Misszió főtitkára.

Vagan ur felfedte azt arosszabbodást,amely a bibliai tanitáshoz 

való hüség tekintetében tapasztalható a mai Norvégiában és 

sajnálatát fejezte ki amiatt"az állami kisérletezés miatt ,amely 

megpróbálja az állami törvényhozást elszakítani attól a régi 

elvtől,hogy az országnak a törvényei kell hogy összhangba legyenek 

Isten törvényeivel amint azt a biblia körvonalazza nékünk" - szól

tovább a tudósitás.

Buzditott minden keresztyént,hogy táplálja,erősitse hitét

a bibliával,ahogyan azt atyáink tették.Mr Vagan azt a kijelentést 

tette,hogy "ha mi össze tudnánk kombinálni a brit bibláihoz 

való ragaszkodást a mi tiszta lutheránus egyedül hit által való

megigazulás tanitásával valami uj történhetnék Norvégiában ."

Hozzáfüzte,hogy "meg kell tartanunk az államegyházi formát addig,

ez nem jelent kompromisszumot a keresztyén üzenet tekintetében."
 kijelentette továbbá,hogy az elmult évek egyházi harcai Norvégiában



nem a hitvallási könyvek körül folytak,hanem a biblia authoritása

körül" folytatja a sajtószolgálat tudósitása,

Vagen ur összehasonlitva az egyházi helyzetet Norvégiában és 

Amerikában/nemrégiben tett látogatást Amerikában/ azt mondta,hogy 

nagy vitalitást talált az amerikai egyházakban ,hangsulyozta 

továbbá,hogy ők hogyan használják fel a rádió szélesebb tömegek 

elérésébe —  Megjegyezte ,hogy minden összahasonlitásnak 

figyelembe kell vennie azt a különbséget ,amely fe n á l l  a

két ország politikai rendszere között.

Vagen ur szerint az Egyesült Államok kapitalista ország mig 

Norvégia jóléti állam."Még ha ellentmondásként hanzik is ,ugy

gondolom,hogy a jóléti állam sokkal inkább válik materialisztikus 

beállitottságuvá ,mint a kapitalista állom,mert az a helyzet ,

amikor az állam gondoskodik rólunk minden módon és nékünk 

magunknak nem kell kockáztatnunk semmit nagyon könnyen materializ-

mushoz vezet"jelentette ki a Norvég missziói titkár.



1955 január 27.

Németországban a theologusok a Lutheránus Világszövetség

témáját készülnek megvitatni.
München,Németország.-NLC.- Egy nyugat-német lutheránus 

theol.konferenciát fognak tartani a tutzingi Evangélik us 

Akadémián augusztus 22-26 ig a Lutheránus Világszövetség 

1957 ben tartandó világgyülésére való előkészületképen,-

jelenti az Evangelischer Pressedienst az EKD hirközlő bulletinja.

Számos theolgus a Lutheránus Világszövetség tagegyházaiból, 

főleg az Egyesült Államokból,a Skandináv országokból és 

Németországból fog előadást tartani a Lutheránus Világszövetség

következő naggyülsének főtémájával kapcsolatban.A főtéma a 

Pressedienst szerint:"Krisztus üzenete és az e gyház bizonyságtétele 

A konferenciát a Lutheránus világszövetségbe küldött Német 

Nemzeti Bizottság rendezi a Lutheránus Világszövetség 

Theolog iai Osztályával karöltve -mondja a jelentés.

Közli: egyuttal,hogy az évi szokásos theoloaiai konferenciát,melyet 

1948 óta a Missouri Synod rendez Németországban 1955 ben nem

tartják meg,Dr.J W .Behnken a Missouri Synod elnöke kijelentése
szerint.



 1955 január 27.
A finn keresztyén iskolákban 1,912 tanuló van.

Helsinki,Finnország-NLC.- 1,912 tanuló iratkozott be a finnországi 

egyház által fenntartott 28 népfőiskolára,jelenti a finn

közoktatási minisztérium.

A keresztyén népfőiskolák rendszerét 1889 ben vezették be

dániai példa alapján.A népfőiskola féléves kurzust jelent ,

melyet felnőttek számára tartanak.Tanrendje a következőkből áll: 

vallásos tárgyak,a falusi ifjuságot érdeklő tárgyak,gyakorlati

ismeretek a mező,gazdaság terén,háztáji gazdálkodás,stb.hasonló 

jellegü tárgy.
A tanulók bennlakók a népfőiskolában a kurzus tartalma alatt,

füzi hozzá magyarázatul a finnországi egyház tájékoztató szolgálata.

—o—o—o—o—o-o—o— —



1955 február 15

A Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottsága
lát okot az együttmunkálkodásra/a cim .kb.ezt jelenti, visszaadni
ezt szórul szóra nem lehet,Ford ./
Bécs.- NLC.-Az egyházak jelentős növekedése szerte a világon

a Lutheranizmus taglétszámának növekedésével is járt,jelenleg ezt

becslés szerint 75 millióra lehet tenni,jelentette ki Bécsben Lilje

püspök a lutheránus Vilá szövetség elnöke,hannoveri püspök

Ezt a nyilatkozatot megnyitó beszédében tette,melyet a hatnapos 
évi

rendes LVSZ Vb ülésén tartott .Ez az ülés február 14 én kezdődött

Bécsben.

A gyülés programrajában beszámolok és tervek szerepeltek a LVSZ

különböző osztályainak ás bizottságainak munkájáról,valamint

inditványok a harmadik világgyülés rendezésével kapcsolatban,amelyet/
az Egyesült Államokban fognak tartani 1957 ben.

A végrehajtó bizottság ülésére sok ausztriai egyházi vezetőt

hivtak meg,valamint Cseszlováklábol,Lengyelországból,Jugoszláviából

és Keletnémetországból a lutheránus egyházak kiküldötteit.

Dr.Carl E .Lund-Quist a LVSZ.végrehajtó főtitkára beszámolván az 

elmult esztendő tevékenységéről hangsulyozta,hogy szükség van 

a lutheránus együttmüködésre szerte ezen a világon mind a 

gondolatok és vélemények kicserélése terén ,mind pedig éhes

emberek anyagi támogatása terén és azok megsegitésében, akik az

Ö nevéért szenvednek.

Kifejtet e hogy az elmult 12 hónapra nagyon jellemző volt,hogy megkez

dődött a theologiai hallgatók,lelkészek és professzorok rendszeres és

szervezett kicserélési akciója 25 országban a LVSZ tagegyházai 

között.

Hozzátete,hogy az egyházak mindinkább  meggyőződnek arról ,hogy

az egymáson való segités egyik legfontosabb és leggyümölcsözőbb

eszköze a személyes kapcsolatok létesitése,amelyek egymás meglátogatás 
ból és m e g gyelésébőlszületnek.



a lutheránus egyházaknak most bele kell kapcsolódniok egy az

eddiginél sokkal szélesebb programmba ,amely a személyek közötti 

kapcsolatok létrehozásán fáradozik és az egész világa kiterjedő 

megalapozottságu ,azért hogy megőrizzék azt a sok jó eredményt , 

mely az áruk és pénz hatalmas folyamából fakadt a szükségben

levők megsegitésével kapcsolatben - mondta Dr.Lund-Quist.

Majdnem minden egyház azt jelenti mostanában,hogy amire a jelen

pillanatban szüksége van az nem feltétlenül több pénz és segitség

kivülről,hanem uj gondolatokkal és meglátásokkal való segités, 
olyan

moly csupán egyéneken keresztül történhet, akiknek vannak tapasztala—

taik és akik hajlandó ak megosztani meggyőződésüket.

Dr.Lund-Quist részletesen hangsulyozta a LVSZ egyik bizottságának 

/Sáfársággal és a gyülekezeti élettel foglalkozó bizottság/ munkáját,

annak érdekében,hogy fölvirágoztassák az érdeklődést a gyülekezetek

egyes tagjaiban a gyülekezet egész élete iránt.

Hálásak vagyunk Istennek - mondta - hogy ezt a hangsulyt nem lehet 

már tipikusan amerikainak nevezni és ugy tekinteni,mint ami csupán

egy bizonyos valláso fejlődés jele.

A főtitkár megjegyezte,hogy egy még nagyobb mérvü megértés és
együttmunkálkodás ,valamint közös Lutheránus programkészitésre való

hajlandóság fejeződött ki a LVSZ missziói bizottságának munkájában,

az egyházak és a missziói egyesületek a missziói feladat hatalmas

lehetőségeivel néznek szemben.

Ugana k k o r  azt is hangsulyozta,hogy 1955 ben is kell nagy mértékben

segiteni az éheseket,a fázókat,a mezitel eneket,a betegeket,méghozzá 

világméretekben.

Megemlitette a LVSZ Szentföldön végzett munkáját,az állandó törekvést, 

hogy európai menekültedet letelepithessenek és biztositott affelől,hogy  

 a "Szeretet Munkálkodó Karja" /szerevezet. ford/  továbbra is folytatja 4
munkáját,hogy elérje azt a sok testvérünket,akik szenvednek az Önevéért. 
Sok év után látjuk hogy sok milli hivünk harcolja naponta a hit jó 
harcát manapság is—mondta Dr.Lund— Quist főtitkár.



1955 febr.4.

1954 ben a legtöbb headlinet kapott:a legfelsőbb b iróság,
Youngdahl biró 
és az atomkérdés.

Atlantic City,New Jersey állam. NLC.-Az amerikai nemzeti élet

három legfontosabb eseményét 1954 ben vázolták a Nemzeti

Lutheránus Tanács itt tartott 37 ik évi gyülésén.

Robert E.Van Deusen szerint,aki a Nemzeti Lutheránus Tanács 

közélettel kapcsolatos ügyek osztályának titkárja Washingtonban, 

a nagyobb fontosságu események,melyek az egyházat érdeklik a 

következők voltak:

A legfelsőbb biróság döntése,hogy az elkülönités/faji/az 

általános iskolákban az Egyesült Államok alkotmányának ellentmond 

azután Luther Youngdahlnak a magatrtása ,ő ugyanis nem volt 

hajlandó megváltoztatni az álláspontját a hamis esküvel vádolt

Owen Lattimore ügyében kitüzött tárgyaláson, és végül a haladás

az atomenergia békés célokravaló felhasználásnak terveiben.

Dr.Van Deusen hangsulyozta,hogy a Legfelsőbb B iróság határozata

valóságos kihivást jelent az egyházak számára /Challenge/.Mig a 

keresztyén tanitás nagy szerepet játszott annak a légkörnek 

a kialakitásában ,amely ezt a döntést lehetővé tette"megmar a d n a k  

azok a sulyos tények” mondta”hogy az egyházak maguk nagyrészben

nem követték a saját tanitásukat."
És amikor az átállás megtörténik az elválasztás rendszeréről 

az együttjárás rendszerére az iskolákban,az egyház lesz az 

egyedüli nagyobb társadalmi szervezet,amely még mindig az elvá-

lasztás alapján müködik nagyrészt.
birósági

Azt állitván hogy "hazánk x x x x x x x x x  rendszere tulment a 

keresztyén lelkiismereten"kijelentette,hogy az egyház"itélet
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alatt áll Isten előtt és emberek előtt egyaránt mivel 

elmulasztotta szeretetről szóló prédikációját cseleked tekben 

is megmutatni és igy rea izálni."

De kijelentette,hogy még most sem késő,mert ma is megvan az 

egyházakon belül a készség /ferment!ford/hogy megtörjék az 

elkülönités rendzserét.

A gyülekezetek itt és amott szívesen látnak néger családokat

tagjaik sorában" mondta .Isten Lelke munkálkodik sok keresztyén 

szivében ,hogy segitse őket u jra átgondolni a keresztyén

szeretet értelmét a faji kérdésekben is."

És egyben meg jósolta,hogyha a szívnek ez a megváltozása, 

nyilvánvalóvá válna az egyház széles rétegeiben,ugy az egy 

alapvető változást jelenthetne a keresztyén misszióval

szemben tanusitott ellenállás terén Ázsiában és Afrikában

Dr.Van Deusen üdvözölte Youngdahl birót aki Lattimore ügyében 

biráskodott,Lattimoret azzal vádolták,hogy kommunista nézetek

mellé állt.Youngdahl viselkedését Van Deusen ugy itéli meg ,mint

a biráskodás függetlenségének és integritásának példak épt.
Lattimore első vádjábóé Youngdahl biró 7 pontból négyet elvetett

azzal,hogy tulságosan bizonytalanok voltak. Döntését fenntartotta

a fellebbező biróság elütt is.

Az igazságügyminisztérium uj vádat készitett és felkérte Youngdahl 

birót,hogy vonja vissza előző döntését. Ezt Youngdahl kereken meg- 

tagadta. Dr. Van Deusen kommentálása szerint " ezekben a hiszté

rikus napokban Youngdahl magatartása igazi bátorságról tanuskodott 

Nem könnyü bátran viselkedni,mikor az a feltüzelt közhangulattal 

való összeütközést jelenti. "

Az igazságügyiminisztériumnak az a követelése,hogy Youngdahl az 

ü gytől való visszavonulásával kapcsolatban uj birót kell válasz- 

tani,aki hajlandó lesz majd a kivánt itéletet kimondani. Egyéb- 

ként az ő visszavonulása megerősitette a közbizalmat a törvényen



alapuló , személytelen igazságszolgáltatás gyakorlatában."

Kifejti,hogy Y oundahl biró lutheránus,ez augusztána szinodhoz

tartozó , erős egyházi háttérrel rendelkezik,aktiv keresztyén 

lek i ismerete va n .  Van Deusen hozzáteszi,hogy ez a komoly dön

tése ,amely őt sebezhetővé tette a kritika számára,példa arra, 

hogy keresztyének hogyan állanak meg a kormány szolgálatában.

/Január végén Y oungdahl nem teljesitette a kormány egy uj intéz
kedését a Lattimore ügyben. A távolkeleti ügyek egyik szakértője 

szerinte, hamisan esküdött./ Van Deusen a világ ügyeltei kapcso

latban szól arról a legnagyobb fejlődésről,melyet az atomener-

gia békés felhasználására vonatkozó tervekben elértek. A tető

pontja ennek az az egyhangu szavazat volt,melyet az Ensz-ben 

Bisenhauer elnök javaslata váltott ki,aki egy nemzetközi ellen

őrző bizottság felállitását javasolta és az atomenergia békés

felhasználását inditványozta.

Ha a nemzeteknek a vezetői képesek arra,hogy a világot megsza

baditsák egy nuclearis háborutól,a jövő történetirója joggal je

gyezheti meg,hogy ez volt az a pont az emberiség országutján,ahol

a megsemmisülés széléről a kölcsönös segélynyujtás korszakába

leptek át.

Dr.Van Deusen W ahingtonban van 1945 óta,először mint a luthera-

nus szolgálati központ igazgatója,azután mint titkár az E.N .C. 

iroda szolgálata. és a közügyek osztályának hivatala részéről.
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Lutheran /1955 aug.24/

Egyházi emberek kilukasztják a "vasfüggönyt".

Már régen azelőtt,hogy Eisenhower elnök nászajándékát vásárolt 

az orosz Zsukev generális leányának,protestáns egyházi vezető 

emberek megmutatták,hogy a helyes politika a barátság a "vas-

függöny-től keletre eső népek felé.Ebben a hónapban az 

egyházi vezető embereknek ez a politikája ujabb tekintélyes 

lépéssel jutott előbbre.

Az E gyházak Világtanácsa Központi Bizottságának tagjai egy

2.000 szavas levelet intéztek az orosz othodox egyház patriarchá-

jához,melyben sürgetik a "teljes és szabad kapcsolatok" létrehozá-

sát az orosz egyházak és az Egyházak Világtanácsa 165 tagegyháza

között.Az Egyházak Világtanácsa szóvivői kijelentették,hogy

arról tárgyalnak,hogy delegátust küldjenek ki Moszkvába orosz

egyházi  személyiségek meglátogatására.

Dr.F.C.Fry a Központi Bizottság elnöke Davosban a legutóbbi ülésen

átnyu jtotta e levél másolatát az u jságiróknak./A levél keltezése:

tagegyházai eddig is komolyan keresték a békességet,noha a 

legtöbbjük szkeptikus a kommunista párt által támogatott 

Béke Világtanács munkája iránt amelyben az orosz egyházak tevékeny 

részt vesznek.

Az Egyházak Világtanácsak vezetői kijelentették,hogy a Világtanácsot 

komolyan érdeklik a vallásszabadság korlátozásai és ebben a 

kérdésben szeretnének "őszinte beszélgetést" folytatni az orosz 

egyház vezető embereivel."A vallásszabadság az alapvető szabadság”

jelentette ki az E gyházak Világtanácsána szóvivője.

A magyarországi meghivás.Egy ujabb lépést jelent a vasfüggöny 

áthidalásában az a meghivás amely az Egyházak Világtanácsa Központi

Bizottságának szól a következő nyárra Budapestre.Ez lesz az első

aug 5./.A levél hangsulyozza ,hogy az Egyházak Világtanácsának

J-lyen gyűlés vörös területen.



Az Egyházak Világtanácsa Második naggyülésén résztvevő öt tagu

magyar delegátust állandóan figyelték az Egyesült Állasok

Szövetségi Vizsgáló Bizottságának emberei.Hazafelé menet,ahelyett 

hogy a magyar egyházi férfiak látogatást tehettek volna az 

iowai gabonaföldeken vagy megtekinthették volna az egyházi 

életet Minneso t á b a n  nappal a nagygyülés befejezése után

New Yorkban kellett lenniük.

Dezséry László budapesti lutheránus püspök kijelentette Evanston- 

ban: "Egy milliomos /gazdag/ koncentrációs táborban voltunk itt"

A vizumokat az Egyesült Államok Külügyminisztériuma csak 

Evanstonra,Chicagonak erre a külvárosára korlátozta.

Az Egyesült Államoknak ezekre a korlátozásaira a Magyarok azzal 

válaszoltak hegy meghivták az egyházak Világtanácsát,tartsa 

egyik osztályának ülését országjukban.Erre  a meghivásra való

válasz a Központi Bizottságnak az a döntése,hogy legközelebbi

ülését Budapesten tartja.Péter János magyar püpsök erre a 

döntésre azt mondta,hogy "az Egyházak Világtanácsának és általá

ban a keresztyén egyházaknak az egysége jut ebben hatalmasan 

kifejezésre"Azt mondta "az egyházak egysége nem egyszerüen 

következménye a politikai fejleményeknek,hanem Isten igéjének 

a tanuságtétele a nemzetközi események formálásában."

Az EVT u jabb lutheránus egyházat fogadott tagjai közé

Egy maroknyi lutheránus egyház -Csehszlovákia és Lengyelország

határán-sek nehézség között is megőrizte hitét.Szülőföldjüket 

Teschen Sziléziát 1938 ban Lengyelországhoz csatolták majd a

második világháboru után ismét Csehszlovákiához.1948 ban

szervezkedtek Ágostai Hitvallásu Sziléziai Egyház néven.19 

gyülekezetben 50 ,000 tagjuk van,26 lelkész szolgál közöttük 

/egy női lelkészük is van/
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Ebben a hónapban az -Egyházak Világtanácsának Központi Bizottsága

elfogadta a Sziléziai Egyház felvételi kérelmét. Hanz Lilj e püspök,

a Lutheránus Világszövetség elnöke a Sziléziai Egyházról ugy nyilat-

kozott,hogy"lelki vitalitás" jellemzi.

Ugyancsak felvették az Egyházak Világtanácsa tagjai közé az Amerikai

Nemzeti Baptista Szövetséget is,ez egy déli néger egyház 2.600.000

taggal. Ezáltal a két felvétel által az Egyházak Világtanácsa tag-

jainak száma 165-re emelkedett.
A legnagyobb lutheránus egyházak a kommunista országokban:a szlová-

kiai egyház/ 430.000 taggal/ s a magyarerzzági egyház /460.000 tag

gal/ Mindkettő tagja az Egyházak Világtanácsának.

Egy érdekes hir röviditve: Bach életéről filmet készitenek. A neve

zetes Luther Mértan film után,amely olyan nagy sikert ért el az Egye

sült Államokban,Kanadában,Hollandiában,Ausztráliában és máshol,az a

kérdés vetődött fel,mi legyen a következő lutheránus film tárgya. 

Hosszas tanácskozás után ugy döntöttek,hogy a legnagyobb lutherá-

nus muzsikus életéről készitenek filmet. Már megállapodás történt a 

filmvállalattal és jelenleg a muzsikusok és egyházi emberek keresése 

folyik,akik résztvesznek majd a Bach-filmben.
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