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VI.

Dél-Amerika

A multkor Afrikára vetettünk egy pillantást, erre a nagy kérdőjelre,
amelynek a keresztyénsége nagyon érdekli ma a világkeresztyenség köz
véleményét. Ma egy távolabbi kontinensre figyelünk, egy olyan földrész
re, amelyről még a múlt században is büszkén hirdette a Vatikán, hogy a 
"római katolikus" földrész, t.i. Dél-Amerikára nézőnk. Különösen a maso- 
dik világháború befejezése óta foglalkozik a protestáns világsajtó ál- 
landóan az ú.n. latin-am erikai országokkal, a a dél-amerikai protestan
tizmussal. /Latin-Amerikán sokszor az Egyesült Álla m októl délre fekvő, 
spanyolul, vagy portugálul beszélő államokat is értik./

Valóban igaz, hogy azelőtt 100 %-osan római katolikus országokról 
lehetett beszelni a világnak ezen a pontján. A spanyol és portugál hódi- 
tások nyomán csak a római katolikus egyház honosodott meg. Amikor Colum- 
bus Ferdinánd és Izabella zászlói alatt hajózott és ismeretlen partokra 
kitűzte a keresztet, az egyúttal kóma honfoglalását is jelentette. /Vol 
eset, hogy a római pápa döntötte el, melyik terület tartozik Portugália 
hoz és melyik Spanyolországhoz./ Ma már más  a helyzet a római egy 
ház befolyását illetően. Óriási tömegek élnek teljesen távol a római 
egyháztól. S a statisztikában még római katolikus egyháziadnak minősi
tett emberek nagy része is csak névlegesen tartozik az egyházhoz. Más
részt ma már minden latin-amerikai országban élnek protestánsok meg
szervezett egyházi élet keretében. Az evangélikus Világszöv t ség 1957- 
ben jelentette, hogy minden latin-amerikai országban van szervezett e- 
vangelikus egyházközség. Itt most nem foglalkozhatunk ennek a kontinens 
nek az egyháztörténetével, pedig érdekes lenne - 1528-tól figyelni, ami 
kor az első augsburgi lutheránusok Venezuelában partraléptek, a protes
tánsok életét. A 19.szd dán misszióját emliteni a virginiai szigeteken, 
vagy a multszázadi német evangélikus telepesek egyházi életébe bel e -  
tekinteni Braziliában. Alig ismert,nagyszerű lapjai a protestáns egyház 
történetnek. Most csak arról szólhatunk, hogy az utolsó 20 esztendőben 
milyen óriási lendületet kapott a protestáns egyházi élet. Jellemzés
képpen néhány adatot: Colombia 1944, Uruguay 1942,  Panama 1942, 
Guatemala 1947, Cuba 1949, Venezuela 1990, Chile 1954. Ezek az évszámok 
az evangélikus gyülekezetek megalakulásának évszámai ezekben az orszá
gokban. A gyülekezetek három tényezőből tevődnek össze:1. emigránsok, 
/európaiak/, 2. ú.n. bennszülöttek /azelőtt római kat. spanyol vagy

portugál lakosság/ 3.ú.n. őslakók /azelőtt névleg római kat. inka,vagy 
indián leszármazottak./ A protestánsok száma háromszor olyan gyorsan

növekszik ezen a kontinensen, mint átlagosan máshol a többi négy 
földrészen. Századunk első esztendejében 500,000 protestáns élt, ma 5 

is több és ezek közül 60- 70 % evangélikus. — Nézzünk néhány 
tipikus délam erikai      egyházi problémát.

1. Nyelvi nehézségek  A soknyelvűségből most tartanak a spanyol
nyelv egységes elfogadása felé. De még ma is van lelkész, akinek 
egy vasárnap négy különböző nyelven kell Istentiszteletet tartania. 
Ma már van spanyolnyelvű Kis Káté, énekeskönyv, jelennek meg teológiai 

köny- vek, népszerű kiadványok, ujságok spanyol és portugál nyelven. 
Nagy ne- hézségek árán protestáns iskolákat létesítettek és Dél-Amerikában 
jelen- leg négy protestáns teológiai szeminárium működik. Ezek közül 
legnagyobb az evangélikusoké Argentinában. 2. Sokféle háttér Más és más 
tradicióból jöttek evangélikus testvéreink, istentiszteletük, éneklésük összhango- lása nem kis problémát jelent az ottani lelkipásztoroknak. 
3.Óriási tá- volságok  Egy-egy országban csak egy vagy két lelkész működik, 
pedig a távolságok hihetetlenül nagyok, Brazilia pl nagyobb mint Európa 
Orosz- ország nélkül. Egy-egy város is hatalmas kiterjedésű, Sao Paolo pl. 
70 k átmérőjű. A közlekedés sem problémamentes. Brazilia pl új fővárost 
épit Brasilt. de ebbe a városba még nem vezetnek utak, repülőn szállitották az épitőanyagot, utakat majd akkor vágnak, ha elkészült az egész főváros.lelkésznek sokszor kell repülőn megközelíteniük hiveiket. 



4. Üldözések Még mindig több latin-amerikai országban nagy erőt kép- 
visel Róma a tekintélyét félti a protestantizmustól. Azt terjesztik
protestánsok külföldiek és az őslakosság életére törnek, innen érhető 
az a fanatikus üldözés, a amely pl Columbiában folyik.
5. Lelkészhiány Van latin-amerikai ország, anol 2000 lélekre esik egy 
lelkész, de van, ahol csak 20.000-re. 20.000 lelket pedig egyedül gon
dozni képtelenség.

Luther ás Columbus kortársak volta k . Történészek kevés figyelmet 
forditottak erre a tényre. A nagy hajós ugyan 1506-ban már meghalt,ami- 
kor Luther 23 éves volt. mégis kortársak voltak az új világ felfedezője 
és a reformáció megindítója, de sohasem találkoztak. Most a kettő utó
daiban találkozik Latin-Amerikában.

VII.

A Bibliáról számokban

Ebben a hónapban tartottuk az ú.n. Biblia-vasárnapot, amikor a 
gyülekezetek offertóriumát a Biblia-terjesztés ügyére kérik országosan 
egyházunkban. A szószéki hirdetésben csak néhány szó hangzik el ezzel 
kapcsolatban, a prédikációban semmi adat, aztán megint egy esztendő te
lik el, amig hallunk az egész ügyről valamit. Jó alkalom a Biblia-óra 
arra, hogy néhány adatot megismerjünk, tájékozódjunk, hogyan is áll ma 
világméretekben ez a keresztyén szolgálat, a Biblia-terjesztés szolgá
lata. Hány nyelvre van lefordítva a Szentirás? Mik az új eredmények? 
Hány példány fogy el évente? kik a mai problémák? stb. Azt tapasztal
juk, hogy ig en nagy a tájékozatlanság ezen a téren.

Tudnunk Kell, hogy ma a világon közel 3.00 élő nyelv van és majdnem 
1 00 féle abc, irásmód. Ebben a nagy számban persze benne van a 7 .000 
dél-amerikai indián 250 féle nyelve és India lakosságának több száz 
nyelvjárása is. Óriási ez a szám mégis. És óriási problémát jelent. Be- 
láthatatlan nehézséget jelent, hogy a 2 és fél milliárd ember ennyi 
nyelvet beszél.

Mi helyzet a bibliaiorditással? 1957-es statisztikai adatok
szerint a forditások tekintetében a  következő a helyzet:

a teljes Biblia 215 nyelven van meg
csak az U jtestamentom 269 " "  "
egyes bibliai könyvek 643 " "  "
a Szentirás, vagy egyes 
része tehát összesen 1 .127  nyelven olvasható.
M it jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy ma mar minden olyan nyelvre, 

amit több, mint 1 millió ember beszél, leforditották a teljes Bibliát, 
s ha nem is az anyanyelvén, de az általánosan beszélt, vagy hivatalos 
nyelven csaknem mindenki olvashatja, vagy legalábbis olvasnatná. 

 évszázad eredménye, mert
38 nyelven volt olvasható,
99 
147  
200

Ez az utolsó másfél 
180 0-ban még csak
1900-ban - " -
1930-ban - " -
1950-ben      -" -

   Hallatlan munka, fáradság, szorgalom, szolgáló szeretet áll ezek 
mögött a számok mögött. Emberek Isten ügyének szentelt élete. Most ol- 
vastuk pl, hogy Eritreában az Ujtestamentomot 16 évig ford itották, mig
1957-ben megjelent, s hány helyről tudjuk, hogy ennél is tovább tartott 
egy forditás elkészitése, szinte egy egész emberi életet vett ig énybe. 

Érdemes lenne egyszer végigtekinteni a reformáció - a Biblia-kiadá-
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