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Keresztyének Indonéziában
Az elmúlt héten rádióban és ujságokban egyaránt sok szó esett Indo
néziáról, erről a tőlünk nagyon távoleső délkeletá zsiai országról.
Te r mészetesen a ke r. embert az is mindig érdekli, hogy a szóbakerült
országban v a jjon élnek-e keresztyének, milyen a m ultjuk, h á nyan vannak
mi jellemző rajuk. Ig y fordulunk most mi a ker. testvér ér deklődésével
Indonézia keresztyénei felé.
Valamit az országról, pontosabban a szigetvilágról, mert Indonézia
szige tvilág, több mint háromezer sziget tartozik ehhez az országhoz, s
területe óriási; ha durván számitjuk s körnek képzeljü k, úgy átmérője
több mint 4.5 ezer kilométer. Lakosainak száma 73 millió, vagyis föl
dünk hatodik legnagyobb állama. Ez az Egyenli tő közelében elterülő
szigetvilág trópusi klimájú, természeti kincsekben igen gazdag ország:
olaj, gumi, ón, réz bőséggel található, s ha megművelik a földet, mező
gazdasági terményei is jelentősek lehetnek. Mielőtt még önálló lett
volna, évi 600.000 tonna rizsbehozatalra szorult, 1955 óta má r önellá
tó. A sokezer sziget közül csak néhánynak a neve közismert: Sz umatra,
J a v a , Born e o , Timor. A lakosság 11 %
- a Jáván él, ez a sziget tekinthe
tő mindenképpen az indonéz élet középpontjának, itt van a fővárosuk is:
D jakarta /azelőtt Batávia/.
Miután a hollandok uralma alá került ez a szigetvilág a z 1600-as
évek elején, a nyugati államok közül csak egyszer érdeklődtek iránta,
nevezetesen Anglia, 1812-ben uralmába vette, de aztán újra holland
kézre került. H á r o m és tél évszázadon
keresztül Hollandia kormányoz
ta tehát ezt a népet, holland mérnökök és kinai hivatalnokok vezették
az ország lakosságát. Az utóbbiak közvetítőnek számi tottak az európai
ak és a bennszülött lakosság között, /ma is több mint 3 millió kinai
él Indonéziában/. A hollandok nem akarták megváltoztatni az indonéz
életet, ők irányi tották a nevelést, ők épi tették az utakat, ők vezet
ték a közlekedést, de mindezt csak olyan mértékben, amennyire nekik
szükségük volt ezekre. S közben azt a
nagy hibát kö
vették el, hogy úgy kezelték az indonéz népet mint gyermekeket, nem
mint egyenrangú felnőtteket... Talán sohasem hitték, hogy ez a nagyon
szétszórt nép, amely nagyobb területen lakik, mint az ugyesült államok
területe, és kétszáznál több különböző nyelvet beszél, valaha is meg
akar szabadulni a holland uralomtól, közvetlenül a második világháború
kitörése előtt még csak az ország lakosságának 6 %-a tudott irni-olvasni, s vezető pozicióban mindenütt csak hollandok, elvétve kínaiak ül
hettek, aki pedig "politizált", azaz az indonézeit egyenjogúságáról be
szélt. szt lecsukták. Érdekes módon, amikor a japánok foglalták el a
szigetvilágot 1942 februárjában, akkor kerültek először indonéz vezetők
a politikai életbe. A japánok sok politikai foglyot ugyanis kiszabadi
tottak é s ezeket, akikről biztosak voltak, hogy nem hollandpártiak, juttatták. vezető szerephez.
mikor pedig 1945- b e n a japánok kapituláltak,
az alattuk levő indonéz vezetőréteg megmaradt továbbra is a hatalmon,
Röviddel ezután kitört a holland-indonéz háború, pontosabban az in donéz
nép szabadságharca, amely a nép teljes győzelmével végződött, megszüle
tett az önálló Indonéz Köztársaság. H i v atalos nyelvvé a malaj nyelvet
nyilvánitották. Gazdasági bizonytalanságok
között, de hallatlanul nagy
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függetlenségi vággyal é s nemzeti öntudattal, meg k ezdő dött az
új élet Indonéziában. Eleinte valóságos gyűlölettel a fehérek iránt és
sok gyanúval minden iránt, ami külföldi. Semm iképpen ne m akartak megint
f üggőségbe kerülni.Jellemző, amit egy ker. vezető ember mondott: "Inkább
"fa mohamedán kormánytól fogadunk el segi tséget, mint külföldi keresztyén
.
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A vallási helyzetről Indonéziában a mohamedánok száma a legnagyobb, a
lakosságnak majdnem 9/10-e muzulmán, az ősi indonéziai vallásnak, az
ú.n. ba li vallásnak ma már csak nagyon kevés követője van. Ebben az
erős mohamedán környezetben él a mintegy 5 milliós protestáns k eresz—
t yénség. A z az 5 millió testvérünk 30 különböző egyházi testületben él.
Nem annyira a tanitás, mint inkább az eredet különbözteti meg őket,
A 36 egyháztest közül 28 tagja az ú .n. Indonéziai Egyházak Nemzeti Tanácsának. A
gyülekezetek négyfélék: indonéziaiak, kinaiak, hollandok
és fa jilag kevert gyülekezetek. A legnagyobb létszámú egyház az ú.n .
Holland Protestáns Egyház 3.5 millió taggal; a legtöbb egyház különben
református jellegi,s tani tásában elég szabadelvű, vagyis ne m mereven
hitvallásos. Az egész DK-ázsiai térségben különben az egyetlen ország,
aiol amerikai missziói munka alig volt, s mindenen holland, német és
svájci hatás érezhető, ami a keresztyénséget illeti.
Mohamedán környezetben lassan terjed a keresztyénség, egyenként
embertől emberig hatott az evangélium. Nagyon la ssú folyamat ez, sok
tan i tással jár a keresztelős előtt. Csak J áva szigetéről tudjuk, hogy
tömegesen tértek át mohamedánok keresztyénekké, itt él különben a világon a legnagyobb mohamedánokból lett ker. tömb, mintegy 85.000 ember.
Az országnak azokon
a pontjain, ahol a keresztyénség nem a mohame
dánizmussal, hanem az ősi népi vallással talá lta magát szemben: tömelyek azelőtt érintetlenek voltak a mohamedán befolyástól, nagy eredmény eket ért el az evangéliom hirdetése. Persze az ilyen tömeges megtéré
sek után az az egyházak feladata, hogy a megkeresztelteket tani tsa, nevelje, teljes értékű, érett ker. egyhá ztag okká tegye.
Érdekes ebben az országban, hogy a keresztyénnek éppen nem mondható
kormány sok ker. intézményt ma is intenziven támogat. Pl. 1.500 általános iskola van ma is ker. kézen, ahol ker. tani tók tani tanak, de fize
tésüket az államtól kapják, talán egyetlen más ázsiai országban sem
olyan erős a kapcsolat az öntudatra ébredt nép és az egyház között,
mint Indonéziában, de talán sehol sem olyan erősek a kihúzó erők, mint
éppen itt. Az ú j Ázsiában ideálisnak mondható az a helyzet,
melyet
igy lehet jellemezni az indonéz egyházi életben: kevés misszioniárius,
sok hazai munkás. Pl. a hatalmas ba tak egyházban / csaknem 700.00 tag!/
mindö ssze 5 misszionárius dolgozik, 1920-b an még 40 volt, Timorban,
ahol annyi k er. él, mint egész Japánban, csak 3 misszionárius működik.
Jellemző az is, hogy milyen jelentős az aktiv laikusak munkások szerepe
Van olyan egyház, a hol nagy gyülekeze tek alakultak é s élnek a nélkül,
hogy lett volna lelkészük. Közép—Jávában pl. ültetvényesek, kereskedők,
volt tengerészek munkája nyomán eleven egyházi élet bontakozott ki.
Csak évek múlva kaptak lelkészt.
legtöbb kinai nyelvű egyházban sin
csen a mai napig lelkész. - A gyülekezetek sok helyen két csoportra
o szlanak: a megkeresztelt tagokra és az úrvacsorával élő, úrvacsorához
jarulható tagokra, ez utóbbiak százalékaránya Timor szigetén pl. csak
Egységtörekvések
Amikor a szétszórt szigetvilág lakói elérték politi
k a i függetlenségüket, a keresztyének
is valami újat akartak létrehozni, t.i. az egyesült indonéz p rot. egyhá z a t .l950 nyarán 28 önálló
egyház
képviselője Djakartában találkozott és létreh ozták az ú.n. In-

30 egymás segi tő kezét. Az indonéz ökumené két lelkes szervezőjének ne
vet is megemlitem: Rumarabi és Simon Marantika.
N éhány
szó a batak evan g élikus egyházról In don é ziában él a l egnagy obb
ázsiai evangélikus egyház, majdnem 700 ezer tagot számlál a Huria
Kristen Batak Prot. Egyház, amely 1932 óta tagja az EVSZ-nek.
bataA
kok 2 milliós népe É .Szumátrábán é l a Toba tó vidékén. Az ő megtéritésük Ludvig Nommensen nevéhez fűződik /1 834-1918/, aki több mint
50 évig dolgozott közöttük nagy bátorsággal, mély hittel és szent
élettel, elődeit, k é t baptista misszionáriust. /Lyman, Munson/ -megöl
ték az akkor még kannibál patakok 1 832-ben. Ő 1864 -ben kezdett el dol
gozni, 1878-ban befejezte a batak U T-ot, s az I. VH kitörésekor már
100.000 evangélikus keresztyén dicsérte az Urat! 1939-ig a püspök
/náluk eforus/ csak német lehetett. Ekkor hazahivták a német misszio
náriusokat, majd japán megszállás és a későbbi szabadságharc alatt
önállóvá lett a batak evangélikus egyház. -/1947-ben még javában
folyt a háború, amikor az EVSZ egy indiai orvost küldött D . R .Villiams
személyében, aki orvosságot és önzetlen barátságot vitt, az első új
fajta külföldi segi tséget, ahogy az indonézek nevezték./
batak egyház 1951-ben kérte felvételét a v i l á g zövetségbe, ültA
vallási nehézségek voltak, mert ők csak Luther Kis Kátéját fogadták
el addig, hiszen uniált egyházi háttérből jöttek / Rajnai Misszió/.
Az Á H . helyett saját hitvallást fogalmaztak, ennek a hitvallásnak az
alapján vélték fel az EVS
. - b e . 1.100 gyülekezetben 160 lelkész szol
Z
gál és sokszáz levita tanitó hirdeti az ig ét. Dr. Sikombing az eforu
suk, Tarutungban van a székhelye. 1956-ban 40 evangélikus te o l ó g us
vég zett Siantarban! 2 kórházuk és 28 klinikájuk van. ü r e s e k komoly
tani tóképzésükről. Batak evangélikus tanitók mindenütt tani tanak az
országban. Van egy egyetemük is, az ú.n. N omaensen egyetem,három fa
kultással. P ersze az ő életük sem problémamentes: az önfenntartás,
a városiasodás, a vezetőképz és, új egyházi épületek épi tésének kér
déseivel kell szembenézniük. Főleg a z indiai evnagélikussá g felé for
dulnak nagy reménységgel testvéri segi tségért és megértő tanácsért.
Ebben a távoli világban testvéreink élnek. Közöttük az ig e hirdet
hetik, a szentségüket kiszolgáltatják és azt hisszük, hogy urunk
igéretei ott sem hiábavalók!
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