
EVANGÉLIKUS EGYHÁZUNK PÁSZTORAIHOZ 

Tűzözön pusztitott a világon. Örök Ígéretéihez híven Isten kimentette ebből 
a tűzből az egyházat. Bizonyosan azért, mert általa akar menekedést nyújtani a 
pusztulás veszé lyébe jutott embernek. 

A ma je lszava : A világ, a nemzetek, az ember újjáépítése. Ezt az újjá-
építést Isten parancsa alapján csak az egyház végezheti . Ebből fakad az a mér-
hetetlen súlyú feladat, mely ma az egyházra nehezedik. 

Hivatása teljesítéséhez az egyház hozzákezdett a világban is, itthon 
minálunk is. Mutatja ezt az a fokozott, lázas tevékenység, mely az egyház munká-
sait mindenütt eltölti. Az é lesen figyelő szem azonban észreveszi , hogy az élet 
megújhodását cé lzó tevékenység gyakran ötletszerű és ezért bizonytalankodó. Az 
újulás nem indulhat külső szervezetek átalakításából, új intézmények létesítéséből, 
még csak nem is új templomok építéséből, vagy új gyülekezetek szervezéséből . 
Az életnek egyetlen forrása volt és marad : Isten igéje. Ebbe elmélyedni, ennek a 
parancsát meghallgatni és követni tehát a legelső kötelességünk. 

Ennek az igazságnak felismerése vezette egyházunk lelkészeit arra az el-
határozásra, hogy a bibliai kijelentésen alapuló theologiai tudomány művelése 
céljából munkaközösséget szervezzenek. 

Az egyház feladatainak megvalósítása ugyanis mindannyiunk kötelessége. 
Világos tehát, hogy ö s s z e kell fognunk. Egymástól tanuljunk és egymást tanítsuk. 

Evangélikus egyházunk nem volt a múltban sem mondanivaló híjján. Bi-
zonysága ennek sok tanulmány, amely az oktatás é s a lelkipásztorkodás munká-
jában álló egyházi szolgák munkaasztalán készen fekszik. De bizonysága jó egy-
néhány olyan tanítás is, mely a próbás idők folyamán szükebbkörű találkozáson, 
konferencián elhangzott. Csak közreadni nem tudtuk ezt a ma számára szóló 
mondanivalót. 

Most a Magyar Luther-Társaság úgy érzi, hogy evangél ikus egyházunkban 
magára vállalt kötelessége területére tartozik egy evangélikus theologiai folyó-
irat megjelentetése. 

Isten áldásáért imádkozva bocsátja útjára a Magyar Luther-Társaság az 
Evangélikus Theologia körlevelet. Azzal a meggyőződésse l , hogy buzgó testvéri 
együttmunkálkodásunk lehetővé teszi, hogy rendszeresen megjelenő folyóirattá 
váljék. 

E folyóiratban tükröződik majd az evangélikus katedrák és lelkészi munka-
asztalok eredménye. Belőle indulnak azok a forrásvizek, melyek egyházi életünket 
megtermékenyítik. Ez tesz majd bizonyságot arról, mit hallottak meg a magyar 
evangélikus egyház pásztorai abból az üzenetből, melyet az egyház és a nemzet 
népének sorsdöntő napokban az Egyház Ura küldött. 

O R D A S S L A J O S 
a Magyar Luther-Társaság elnöke. 


