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IV.
Az evangéliumhirdetés és lelkipásztorkodás új formái

Amit fűlbesúgva hallottatok,háztetőkről hirdessétek /Mt l0 ,27/, 
mondja Jézus tanitványainak, amikor küldetésükről beszél. 
  Továbbáadni az evangéliumot, eljuttatni a Krisztusról szóló 
örömhirt jobban, hangosabban, mint ahogyan ők hallották, ez a tanitványok minden- 
kori feladata. Ahhoz, aki nem jár templomba, aki nem tud Jézusról, ah- 

hoz is eljuttatni Krisztus szavát. Az a gyülekezetben élő Keresztyének 
mai feladata is. Világszerte érzi a keresztyénség ezt a Kötelességet, 
s próbál eleget tenni Ura parancsának: a mai technika felhasznalásaval 
új ötletek, uj módszerek alkalmazásával.

A mai technika felhasználása. A keresztyének is természetesen és 
örömmel élnek a mai technika nyujtotta lehetőségekkel: a hirközlés, az 
utazás és az épitkezés mai lehetőségével is. A hirközlés: A sajtó a re
formáció óta u titárs k ént jár az evangéliom szóbeli hirdetésével. Nem 
sokkal a reformáció előtt találták fel a könyvnyomtatást és a reformá
ció volt többek között, amely széles körben felhasználta az új talál
mány adta lehetőségeket. Bibliákat, énekeskönyveket, predikációkat, 
posztillásköteteket nyomtattak ki őseink. Ma is fontos eszköz mindenütt 
a világon az evangéliom szolgálatában a sajtó. Van, ahol az egyháznak 
napilapja van /Skandináv országok/, máshol heti, vagy havi lapok
ban, könyvek kinyomtatásával áll a sajtó az evangéliom szolgálatában.
A rádió- mindenütt, ahol lehetőség van rá - /hazánkban is/ a rádió is 
eszköze az evangéliom hirdetésének. Egy érdekes hirt olvastam: Ghaná
ban, ebben az új afrikai államban, másfélévvel ezelőtt egy ker. rádió- 
állomás létesült összafrikai célokra. 31 afrikai nyelven sugározza m - 
sorát. Amerikában közvélemény-kutatás szerint volt olyan esztendő, a- 
mikor az ú.n. lutheránus óra volt a legnépszerűbb műsor. 21 millió ál
landó hallgatója volt. A televiziót is sok helyen felhasználják isten
tiszteletek, közvetitésére nagyobb egyházi események bemutatására. Mag
netofonon rögzitik azép egyházi hangversenyek dallamait, nires ige- 
hirnetők szolgálatait. Keresztyén tárgyú hanglemezek kiadásáról is ol
vastunk, Az utazás mai eszközei: nemcsak motorkerékpáron, autón, vona
ton, autóbuszon, hanem több helyen privát repülőgépen, vagy helikopte- 
ren meg az igehirdető, hogy szolgálatát elláthassa. /Közép- és Dél- 
Amerika/. Az építkezés új stilusai, megoldásai, új alapanyagai is sze
repelnek az evangélium szolgálatában. /Brüsszeli világkiállitás protes
táns pavillonjának temploma, finnországi gyönyörű modern temlomépüle- 
tek, stb./

Uj ötletek, új módszerek néhány éve járta be a hir a ker. világ
sajtót, hogy a skandináv államokban több helyen telefonszolgálat léte
sült öngyilkosjelöltek szamára. Magam olvastam svéd ujságban a követke
ző hirdetést:"Mielőtt el akarja dobni életét, hivjon fel bennünket. 
ugyancsak svéd forrásból származi hir szerint éjszaka is kell tartani 
ügyeletet, mert az egyik csöngetés a másikat éri. - Mozitájékoztató 
Becsben, agam is láttam, hogy a bécsi evangélikus templomok hirdető- 
tábláin állandó jellegű mozitájékoztató szerepel. Három csoportra oszt
ják a műsoron levő filmeket: érdemes megnézni, nem érdemes megnézni, 
káros megnézni.

Házassági tanácsadó Svájcban. Válságban a családi élet, mondogatják 
mindenfelé és a keresztyénség segiteni akar. Theodor Bovet /lelkész és 
orvos/ kezdeményezésére felállitottak egy ilyen intézményt, amelyet már 
több hasonló is követett. Igen nagy érdeklődés nyilvánul mag ez iránt a 
szolgálat iránt, mind házasulandók, mind házassági p roblémákkal küzdőkközött.

   M o z g ó  e ngélizációs szolgálat nevet lehetne adni a több helyen műkö-
d ő  p á l y a u d v a r misszión a k ,  
u t c a m i s s z i ó n a k ,  m u l a t ó k  m i s s z i ó j á n a k ,  t e n g e r é s z -missziónak. - Mai formák , megváltozott világ. Uj ötleteket, új módszere 

ket kivan a mai ker.-ségtől.


