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S u m m á z á s
Az 1959/60. munkaév ökumenikus H iradóinak összegezése

Kilenc hónappal ezelőtt, az elmúlt év okt.első hetében b i bliaóráinkon
új programmot állitottunk be. Ez az új programmpont az Ökumenikus H iradó
nevet kapta. Azóta harminc alkalommal hallottuk a 10-15 percet igény be
vevő Ökumenikus H iradó hangját.
Miért volt erre szükség? Azért, mert az a tapasztalatunk, hogy h iveink
nag y on keveset tudnak arról, mi történik a világkeresztyénségben. U jsá
gokban alig olvashatunk, rádióban alig hallhatunk, moziban, televizióban
alig láthatunk valamit is a világkeresztyénsége t érintő eseményekről.
Pedig a keresztyénség nagy családja ma is élő, mozgásban levő, az élet
minden jelével rendelkező nagy család. - Kicsinyország lakosai vagyunk
és ebben a kicsinyországban is kicsiny egyház tagjai, ezért éreztük szük
ségét annak, hogy rendszeresen kitekintsünk a nagyvilágba, hadd érezzük
nagyobb keresztyén testvérek erejét és hadd tudjunk a nálunknál gyengébb
hittestvéreink elejéről, bajairól és örömeiről is .
Milyen témák kerültek elő? Először általánosságban felelek erre a kérdésr e . Voltak aktuális kérdések, olyanok, amik a keresztyén ségn ek széles
rétegeit érdeklik és foglalkoztatják. Voltak csemegének számi tó érdekes
ségek. Egyszer távoli világok keresztyénei életét figyeltük, máskor szom
szédaink házatáján néztünk szét. Volt amikor megmaradtunk saját felekeze
t ünk, az evangélikus egyház határai között, de volt rá eset, hogy közel
álló sőt egészem távolá lló keresztyén testvérek életét figyeltük. Tu l is
léptünk a keresztyén egyház határain és a világ vallásai mai helyzetét
próbáltuk megismerni. Néha C sak egy mondatban utaltunk arra, nagy az emlitettntéma a magyarokat miért érdekli, máskor meg csak a magyarokat fi
gyeltük, hogyan szóródtak szét a nagyvilágban, hogyan maradtak meg magyar
nak és evangélikusnak.
Másodszor erre a kérdésre ugy felelek, hogy egyszerűen fölsorolom a
cimeket:
1 . Vallásszociológia
2 . Támadásban a nagy világvallások
3. Világzsinat kath olikus rendezésben?
4. Az evangéliumhirdetés és lelkipásztorkodá s uj formái.
3. Az afrikai keresztyénség mai kérdései
6. Délamerika keresztyén s z e m p o n t b ó l
7. A Bibliáról számokban
8. Az orthodox egyházak
9 . Valamit Indiáról
10. Az egyház békeszolgálata
11. Két u jonnan felfedezett evangélium
12. Az észt evangélikus egyház
13. Az egyház au ipari társadalomban
14. A methodizmus
15 . T ervezett keresztyén világgyűlések
l 6. A protestantizmus Spanyolországban
17. A dán evangélikus egyházról
18. Keresztyének Indonéziában
19. M egszünik-e a r.k. könyvindex?
20. Egy prot. falu a r.k. Olaszországban: AGAPÉ
21. A baptista keresztyénség
22. R eformátus szerzetesek Skóciában?
23. Az ókatholikus egvház
24. Az osztrák evangélikus egyház.
25. Evangélikusok Jugoszláviában
26. A romániai evangélikusság
27. Csehszlovákiában élő evangélikusok
28. Evangélikus testvérek Lengyelországban

- 63 29 . Finnországi evangélikus testvéreink
30. Magyar evangélikusok a nagyvilágban

Valaki a mu lt héten azt kérdezte,
nem félünk-e attól, hogy
kifogyunk a témából. Nem, attól nem kell félnünk. A keres ztyénség
világa nagyon gazdag világ! Isten sokféleképpen és nagyon sokszin űén
munkálkodik ma is az emberiségben. Tanulnivalónk, megismerni valónk,
kutatási területünk mindig marad életünk vé géi g . Minél inkább belekós
tol az ember a világkeresztyénség kérdéseibe, annál inkább észrevesz i ,
mennyi még az ismeretlen, az érdekes é s jelentős kérdés.
Jól tudjuk, hogy Ökumenikus Hiradónkkal nem alkottunk tökéleteset,
sokszor inkább próbálkozás, kisérletezés jellege volt egy-egy darab
nak, mint kiforrott, leszűrt megállapodás. De ez nem baj. Munkánk
valóban
u ttörő jellegű volt, nem lehetett másoktól kopiroznunk. Ma
gunknak kellett megteremteni a műfajt, hogy mondanivalónkat átadhassuk
a hiveknek. Figyelembe kellett vennünk azt is, hogy nem teológiát
végzett emberek előtt beszélünk,
ugyanakkor vigyáznunk kellett
arra, hogy mondanivalónk ne legyen kevesetmondó, c s a k népszerűségre
törekvő, adatokat vagy nehezebb dolgokat egyáltalán nem érintő meg
állapi tás. Ha a hangot eltaláltuk, ha hiveinkben az érdeklődést fel
tudtuk kelteni a világkeresztyénség dolgai iránt, ha valakit is meggondolkoztattunk, milyen nagyszerben
munkálkodik az Isten
emberek között, ugy mindezért legyen Istennek dicsőség. Köszönjük neki
a lehetőséget, hogy ilyesmivel foglalkozhattunk é s kérjük, tegye
lehetővé, hogy majd az ősszel kezdődő munkaesztendőben u jra megszólal
janak az Ökumenikus Hiradók.

