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Az elmúlt két évtizedben külföldi evangélikusok közül a finnországi 
testvérektől hallottunk a legtöbbet. Mindenki hallott mar valamit az 
E zer Tó országáról, mindenkinek emlékezetében ott él egy-egy elbeszélés 
a  finnek életéről. Sokan olvasták közülünk a Kalevalát, a finnek népépo- 
szát. De minket evangélikusokat talán az foglalkoztat legjobban, hogy 
Finnországban mindenki evangélikus. Az evangélium nagy életformáié ereje 
szinte az emberekről olvasható le. Mindenki becsületes és az emberek va
lóban keresztyén életet élnek. Legalább is ez a hir járja.

Szeretném most rövid összefoglalásban testvéreim elé adni mindazt,ami 
e hirben igaz, de azt is, ami mint árnyék kiséri az északon élő evangéli
kus testvérnép életét.

Igaz az, hogy Finnországban majdnem mindenki evangélikus. A lakosság 
93 % -a az, 4 millió 209 ezren vannak. A, maradék 7 % megoszlik orthodox, 
szabadegyházi, adventista, jehova tanui, római kat., babtista és mormon 
ker. egyházak között, de kevés mohamedán és izraelita is él itt. Ennek 
alapján valóban evangélikus országnak mondható.

A XVII.szd-tól az evang. egyház államegyház volt. A finnek ugyanis 
egészen a XIX.szd-ig svéd uralom alatt éltek és a svéd király az egyházi 
alkotmányt teljesen összhangba hozta az állami alkotmánnyal. Ugyannyira, 
hogy a király volt az egyház feje is. A király erősitette meg az énekes
könyv és az ágenda használatáról szóló engedélyt. Ez a helyzet csak 
1809-től változott meg, mikor Finnország orosz fennhatóság alá került és 
igy az evang. egyház feje törvény szerint a görögkeleti cár lett volna.
 Ekkortól az egyház fokozatosan megpróbál függetlenülni az állami hatalom
tól. Csak 1923-tól lehet mondani, hogy vallásszabadság van Finnországban. 
Mert ez ideig mindenkit kötelezett az állam vallásgyakorlatra. 1923-tól  
azonban bármely felnőtt elhatározhatta az egyházból való kilépését és 
felekezetenkivüli is lehetett. 1956-ig 118 ezerre tehető a kilépettek szá
ma. De a kilépettek nagyrésze nem vált vallástalanná, hanem ker. egyesü
letekben keresték lelkük táplálékát. Tehát igaz az evangélikusok túlnyomó 
többsége, de igaz az is, hogy az első országok között áll abban a tekin
tetben, hogy tömegesen élnek az emberek a felekezetenkivüliség lehetősé

 gével.
Igaz az a hir, hogy Finnországban volt a legerősebb az ébredés fel- 

 rázó ereje, igaz az is, hogy itt  ért el legtöbbeket az evangélium 
életformaló hatalma. Négy nagy ébredési hullám hatott a finn népre. Mind 
a négy egy-egy névhez kapcsolódik, Első: Ruotsalainen mozgalma. Magukat 
f elébredteknek nevezik. Külsejükben /ruházatukban és hajviseletükben/ 
megkülönböztetik magukat a többi keresztyénektől. Tanitásuk a naponkénti 
 bűnbocsánat kegyelmet hangsúlyozza és híveik  a naponkénti harc 
 felvételét hirdetik a bűnök ellen. A parasztprófétaként ismert Ruotsalai- 

nem ébredési mozgalma volt talán a legátfogóbb erejű a mozgalmak között. 
Másodikként Renquist mozgalmát emlitjük. Imádkozóknak is szokták őket ne
vezni. Követelik, hogy a belsőben végbemenő változást kövesse a külső 
élet megváltozása is. A megtérés tehát legyen leolvasható a  
m egujúlt élet cselekedeteiben. Renquist akkoriban, hivei pedig még ma is 
sokszor felteszik a kérdést sokaknak:"Mi van a lelkiekkel, hogyan állsz 
Krisztussal?" Tehát személyesen vonják felelősségre felebarátjaikat a 
Krisztussal való közösség felől. - A harmadik Hedberg mozgalma, evangé— 
liumi mozgalomnak is szokták nevezni. Igehirdetésük fő mondanivalója 
Krisztus váltsághaláláról és a kegyelem nagyságáról szól. Hedberg sok Lu- 
hner-müvet fordított le és ennek a mozgalomnak a hivei olvássák a legtöbbet
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 Laestadius hatása a rajongók ellenére is nagy volt a finnekre, különösen 
 az északi országrészeken, hol a pálinkaivas rettenetesen rombolo szenve
délyétől szabadultak meg követői .
   Ezeknek a mozgalmaknak legnagyobb értekük abban van, hogy nem az egy- 
házon kívül,az egyház ellen,hanem annak kereten belül szolgálták és vég
eredményben az egyházat erősítették. Mindegyik mozgalom az Ágostai Hit- 

v allás alapján tanit és noha saját tanításukat is nagyon erősen hang-  
súlyozzák, a másik mozgalom mellett mégis békében és szeretetben élnek.

Az evangéliumnak ilyen mozgalmi módon való terjedése ellen a régi 
törvények sokat tettek: 1726-ban megtiltják a magános áhítatokat és 
 összejöveteleket /a későbbi seuratokat/. Vallásos célból templomon ki
vül csak 1869-től szabad, kivel e mozgalmak mind a tiltó rendelkezések 

 ellenére jöttek létre, Ruotsslainent elitélik, Renquistet és Hedberget 
fogházlelkésznek rendelik, ami gyakorlatilag a fogházi életet jelentet- 
 te számukra. Mozgalmuk mégis egész Finnországra kiterjedő és megváltoz- 
 tatta a régi finn nép arculatát. Máig is igaz, hogy a pályaudvaron ha- 
 gyott börönd órák mulva sem tűnik él és hogy a galambok és  mókusok a 
városok utcáin az emberektől nem félnek, mert nem bántják őket meg a 

 gyermekek sem. Azonban a XX.szd nagy kisértése, az elvilágiasodás, itt 
 is egyre többeket vakit meg. Különösen az ifjúságot ámitja el az ameri- 
 kai életstilus és a felületes életfelfogás.

Igaz az, hogy az evangélium máig is nagy tömegek előtt hirdettetik 
 egy-egy evangélizáción. Legutóbbi Lapuában megtartott "felébredtek nyá- 
 ri nagygyűlésén" 25 ezer résztvevő volt jelen. Évenként megtartott négy 
 országos bűnbánati nap igehirdetései is sok ezreket érnek el annál is 
 inkább, mert ezeken a napokon a mozik és szinházak zárva vannak. Sok 
 az evangélium u tán érdeklődő fiatal házas, sőt feltűnő az érdeklődő fér-  
 fiak nagy száma is. De árnyékként emlithetjük, hogy a templombajárók 
száma a lakosságnak még 3 %-át sem éri el. /Nálunk 10 % /.

Az evangélikus egyház mindent megtesz, hogy a templomi igehirdetést 
meg nem hallókhoz is eljusson az ige. A nagy távolságokban lakó egyes 
finn családokhoz időközönként bekopogtat a lelkész. Azt a látogatást 
kinkerinek nevezik. Itt szóbakerül minden, ami az egyháznak, a személyes 

 hitnek és ami a nemzeti kultúrának ügye . A lelkész ezeken a kinkeri-ken 
 egyenként kérdezi ki a család tagjait a ker. hit és tanitás felől, meg
kérdezi, hogy mikor vettek utoljára úrvacsorát; az egyház könyvekre és 
 lapokra gyüjt előfizetést, a vasárnapi iskola vezetéséről is gondosko- 
 dik vezető megválasztásával. Házi istentisztelet is van ilyen látogatá- 
 sok alkalmával. Igy pótolják azt a hiányt, amit a templomtól való távol- 
 lakás jelent a ker. családokban. - De városon is mindent megtesz az egy- 
 ház, hogy a techh izálódott világban eljusson a Krisztusról szóló öröm- 
 hir mindenkihez, modern templomok, modern egyházi épületek, mind lépést 
 tartanak a korral és izléssel. Templomokban nagyothallók részére külön 
 készülékek állnak rendelkezésre. Szines-hangos film az egyház afrikai 
missziói munkájáról. /Pár nap alatt 16 ezren nézték meg ezt a filmet./ 
 Merészen új egyházművészet és modern igeszolgálat mindmegannyi hivó szó 
azok felé, akik a városi jólétben, árúbőség közepette, elvakítva az au- 
 tók és televizió világától elfeledkeznek Krisztusról. Rohan a kor előre 
 és az egyház minden m o d e m  eszközt megragad, hogy az emberek a rohanó 
 korban el ne fussanak krisztus mellett.

Sokat kellene még beszélnünk a seuratokról, /a magánösszejövetelek 
gyakorlatáról/, a népfőiskolák kiterjedt rendszeréről, a finnek kül- 
missziói munkájáról, a vasárnapi iskola nagy hatásáról, az ifjúsági és 
 énekkari munkáról - ha teljes képet akarnánk festeni a finn egyházról.

 Most azonban csupán ennyit: igaz, hogy sok az evang., sok a felébredt 
ker. Finnországban, be ott is küzdenie kell az egy háznak, hogy az evangé- 
 lium mindenkihez eljusson,mert ott is nagy a kisértés,hogy ne Krisztus 
 legyen az élet ura, hanem maga az ember. - Hova a nap sugara fényt ad,ott árnyék is 

van. K ö s z ö n j ü k  az U r i s t e n n e k ,  h o g y  a f i n n o r s z á g i  n a p s u g á r - 
 ból, az ébredésből mi is kaphattunk valamit az elmúlt  években.


