
A tamilnvelvü evangélikus egyház  első 
püspökét Dr.R.Manikám-ot 1956 ban szentelték 
püspökké,ez indiai ev.egyház 25o éves évfordu 
loján.A képen püspöki - ornátusban látható



orthodox liturgiába betekintést engedjen. Ez az egyhetes bevezetés 
a nagyhéten és húsvétkor az orthodox egyház istentiszteleti életenek 
legszebb darabjait mutatja meg. Hirek szerint rengeteg protestáns 
teológus érdeklődik ez iránt a kezdeményezes iránt. Magyarországon 
kicsiny egyház az orhodox egyház, a moszkvai patriarchatus alá tarto
zik szerb , román, orosz, rutén származásúak a nivei jórészt.

S ok mindenben nagyon nehéz megértenünk nekünk protestánsoknak or
thodox testvéreinket, mégis mindenképpen keresztyén testvéreknek keli 
tartanunk őket, akiktől tanulhatunk is, akikért imádkozhatunk is, és 
akikkel együtt imádhatjuk Urunkat.

IX.
Valamit Indiáról...

Valamikor csak a mesés, kincses Indiáról tudtak Európában, ahol 
 elefántcsont, arany és drágakő annyi van, mint sehol másutt ezen 

a világon.  Azután már hallottunk többet a Janus-arcú Indiáról is. 
A kettős arc egyike a hihetetlen gazdagság és pompa, a másik arc a 
szörnyű, nyomor képe. Indiában még nem is olyan régen évente millió
számra haltak emberek éhen, pusztultak el árviztől vagy szörnyű jár
ványoktól. India mint önálló állam, csak a második világháború után 
született meg; 1947-ben, addig a Brit Birodalom gyarmata, majd később 
a Brit nemzetköziség egyik tagállama volt. - India a föld egyik leg
sűrűbben  lakott területe, amint talán ez közismert tény. Évezre
dek népvándorlásai alakitották itt ki a lakosságot. Minden népvándor
lási hullám hagyott valami nyomot. Ezért nem lehet India lakosságát 
egységesen jellemezni, néhány szóval leirni, itt igazán a legkülönbö
zőbb eredetű népek maradékaival találkozunk. A mai Indiára is jellem
ző, hogy több száz nyelven beszélnek, de nemcsak a nyelv, hanem a 
gondolkodásmód, életfelfogás és a vallásos hit is rendkivül sokrétű, 
különböző, azt a sokféle embert azelőtt szomorú kapocsként fogta ösz— 
sze a valóban sorsszerűnek számitó. szörnyű kasztrendszer, amely hála 
Istennek az utóbbi években széttört, s kezdenek ma máshogyan gondol- 
kodni az emberek Indiában. 

A háromszázmillió indiai lakos között 10 millió keresztyén él, 
valamivel több mint 3 %. A keresztyénség minden nagyobb ága képviselve 
van: r.k. , prot., anglikán és orhodox keresztyénség. Ez utóbbinak 
nagy része a mu ltkor is emlitett Mar Thoma egyház, magyarul Szent Ta- 
mas egyház, vagy Tamás keresztyének egyháza, akik a hagyomány szerint 
Tamás apostol missziói munkájának gyümölcsei. Van azután egy ma már 
több mint 1 millió tagot számláló speciális egyház Indiában, amelyet 
nem lehet egyszerűen besorolni egyik  megszokott történelmi egyház

keretébe sem: ez az ú.n. Dél-India Egyháza,/CSI/ . Ez az egyház arány-
lag fiatal, mindössze 12 eves multra tekinthet vissza, mert 1947-ben 
született sok, jórészt protestánsnak számitó ker. gyülekezet egyesü
léséből. Az ökumenikus köröket egészen lázba hozta annak idején a hir, 
hogy az 1946-ban kezdődött tárgyalásokat siker koronázta. Az 1947-es

 osloi ker. világiifjúsági konferencián valósággal főtémaként szerepelt
ez az akkor friss hir. Valóban páratlan esemény az egyháztörténetben,
hogy ennyi különböző felekezetű ker. elhatározza, egy egyházban élezentúl.

     Sokfelé találunk Indiában evangélikus gyülekezeteket is, egészenkülönböző népek között, egymástól nagyon távol eső helyeken. Az evan-gélikusok száma egész Indiában 600.000. A legrégibb templomuk Tranke-bárban van 253. éve. Itt szállt partra annak idején 1706 júl. 9-énHeinrich Plüttschau és Bartholomeus Ziegenbalg, két hallei evangélikusmisszionárius. Mindketten a dán király engedély és a dán egyház
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BAPTISM IN INDIA
Native pastor receives convert in village near Indore

Keresztelás Indiában 
Bennszülött indiai lelkész végzi a 
keresztelést. Indore közelében



anyagi támogatásával kezdték meg a munkát. Jó tudnunk, hogy az ő meg- 
érkezésüktől számitják az újko r i  missziói munka kezdetét. Ma nyolc kü- 
különböző evangélikus egyház él Indiában, a volt missziói társaságok és 
egyesületek munkája nyomán. 1926-ban alakult egy Evangélikuos Egyházak
Szövetsége nevű szerv, amelybe egy kivételével mind beléptek és elfogadtak egy közös 

indiai evangélikus liturgiát. Megszerveztek Madrasban 
egy közös evangélikus Teológiai Akadémiá t, az erőtlen egyetemi szintű 
evangélikus teológiai iskolát Indiában. Közös ujságjuk is van: Az Evan
géliom Bizonyságtétele cimű. Jó tudni azt is,hogy a két világháború 
idején az árván maradt, vagy anyagilag lehetetlenült missziói állomá- 
sokat azok vették gondozásba, akik a világháborúk idején i s tartották 
a kapcsolatot Indiával /amereikai és svéd evang. egyházak/. A testvé
ri szeretetnek és áldozatkészségnek igen szép példájat mutatták ezek a
testvéreink. 

Ma az indiai egyhá zak egyik legnagyobb problémája az, hogy önkor
mányzatú országban nem képzelhető el olyan egyház, amelyet kivülről 
tartanak fel. A külső függés mindenütt gyanúsitásoknak adhat tápot. 
Ezért az indiai egyházak mindenütt teljes önállóságra rendezkednek be .

A másik nagy kérdés a ker, egység kérdése. Most a délhez hasonlóan 
az északindiai egyházak tanácskoznak az egyesülésről. Az evangélikus 
egyház nincsen benne e bben a tanácskozásban, sok vád is éri e miatt. A 
kérdés egyáltalán nem egyszerű, arról van szó, hogy indiai evangélikus 
testvéreinknek elég értékes-e az evangélikus örökség ahhoz, hogy benne 
maradjanak az evangélikus egyházak nagy családjában, vagy inkább lépje
nek egységre az ő nyelvükön beszélő, saját fajtájukból való, de nem 
evangélikus keresztyénekkel. Ez bizony nem könnyű kérdés egy olyan ha- 
talmas országban, ahol a keresztyének csak erős kisebbségben vannak és 
ahol a keresztyének egysége életszükségletnek számit, bizonyságtételük 
hitelét könnyitené meg.

Ezzel kapcsolatban tudnunk kell azt, hogy már 1993 óta folytak 
tárgyalások az evangélikus egyházak szövetsége és a Dél-India Egyháza 
képviselői között egy kis közeledés érdekében. 1953-ban, 1956-ban , 
1958-ban olyan jelentéseket tettek közzé, hogy a megbeszélések gyümölcs 
eredmény nélkül záródtak, mig végre ebben az esztendőben, április 
14-16-ig Bangaloreban tartott konferenciáról az a zárójelentés repült 
világgá, hogy ezentúl nagyobb egység lesz a két egyház között, mint ed
dig. A teológusok és a vezető egyházi emberek meg tudtak egyezni egy
mással, Állandó közös bizottságot szerveztek, közös kátét adnak ki, 
helyileg közös konferenciákat rendeznek, közös alkotmányt dolgoznak ki,

India egyházai ma egy egészen új társadalmi, gazdasági és politika; 
rendben keresik a helyüket, holnapjukat. Hisszük, Jézus Krisztus tani t
ványai ott is jól megállják a helyüket.
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