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ÖKUMENIKUS HIRADÓ 

U j rovat indul idén a faliu jságon: az Ökumenikus H iradó.  
Az ökumené görög szó, lakott földterületet jelent, a keresztben szó- 

használatban a föld lakott területén élő egész keresztyénséget nevezzük 
igy , ilyen értelemben szoktunk ökumenikus zsinatokról, konferenciámról,
mozgalomról beszélni./ 

Erre a rovatka azért van szükség, mert kicsiny ország vagyunk, ki- 
csiny egyház, szükséges, hogy néha kitekintsünk a nagyvilágba, érezzük 
a nagyobb keresztyén testvérek erejét, tudjunk a nálunknál gyengébb hit
testvérek bajairól, örömeiről egyaránt.

Keveset tudunk minderről, hiszen ujságokban alig olvashatunk, rádió
ban alig hallhatunk, moziban, televizióban alig láthatunk valamit is a 
világkeresztyénséget érintő eseményekről, pedig a keresztyénség nagy 
csaladja élő organizmus, állandóan mozgásban van.

Egy-egy hirt veszünk elő és azt néhány szavas magyarázattal latjuk

Az ökumenikus hiradót el is olvassuk a bibliaóra keretében.

I.
Vallásszociológia Uj tudomány van kialakulóban: a vallásszociológia. 
Bennünket ez azert érdekel, mert nagyon tanulságos statisztikai feldol
gozásokat végeznek egyházi vonatkozásokban. Kérdőiveket adnak ki, köz
vélemény kutatást végeznek. Ilyen kérdések szerepelnek ezeken a kérdő- 
iveken: Mit gondolsz először," amikor kimondják ezt a szót: egyház? Mit: 
jelent neked Isten? hiszel-e az örökkévalóságban? Van-e kapcsolatod az/ 
egyházi szervezettel? Mi a véleményed a lelkészeiről? stb.

Sok százezer fiatal által kitöltött kérdőivei alapján /Bielefeld,N.o. 
a következő tanulságokat vonták le:
1. A fiatalok a vallásos fogalmakat azonositják az igehirdetőkkel. Nem
az igazságokat nézik önmagukban, hanem mindig azokat, akik hirdetik. 
"Istent is a lelkészeken keresztül Ítélik meg", s ha bajuk van, nem a 
vallással, hanem az emberekkel van bajuk.
2. Nem szeretik a vallásos kényszert. Sem a kötelező hitoktatást, köte
lező konfirmandus oktatást, kötelező templombajárást, stb. Még az illem
kényszerét vagy a társadalmi szokás kényszerét is helytelenitik.
3. Sok hangulati elem vagyül a vallásosságba. Kiderült, hogy még az
egyetemista fiatalok is alapjában sokkal inkább érzelmi lények, mint 
gondolnánk. vallás számukra a karácsonyi hangulattal, hangversenyek 
áhitatával stb. kapcsolatos.
4. A megkérdezett fiatalok közül csak 10 %-nak van személyes Istenbe
vetett hite. A többségnek homályos fogalmai vannak Istenről és a keresz
tyénséget egy bizonyos filozófiai rendszernek, ideológiának tartják.
5. Döntő a család befolyása és légköre. családi nevelés hiánya rend
szerint nihilizmusra vezet. Keresztyén szülők gyermekei v i s zont rend
szerint maguk is keresztyének lesznek. Érdekesség kedvéért néhány ada- 
tot még közzé teszünk:

 Vallásstatisztika
/Véghelyi József "Diák o k  világnézetek", Köznevelés, 1958 nov.26 és 
Pedagogik im Bild, herausgegeben von Franz Hilker, 1956. cikkei alapján/

Az ellő táblázatot az északnémet rádió egy 1953-ban megrendezett ankét- 
ja alapján közöljük. 15 és 25 év közötti fiatalok a következő arányban 
válaszoltak a feltett kérdésekre: 
"Van-e jelentősége az ön számára a vallásnak?”


