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A kereszténység az apostoli időktől kezdve az üldözésekben nőtt

naggyá. A Megfeszített követőivé váltak azok, akik fölvették a ke
resztséget - osztoztak halálában, de feltámadásában is. A vértanúk
véréből új krisztushívők születtek. így történt ez más kultúrákban
és korokban is: az egyház nemcsak túlélte az üldöztetéseket, de
meg is erősödött általuk. Századunkban a szovjet hatalmat túlélő

ortodox kereszténység bizonyítja leginkább e kétezer éves tény
igazságát. A vértanúk győztek: az orosz kereszténység új életre tá
madt, nem a Szovjetunió felbomlásakor, hanem két évtizeddel hama
rább, éppen a Hruscsov által indított újabb üldöztetési hullám ide
jén, amelynek célja az egyház végső és teljes megsemmisítése volt.

A hatvanas években kezdődött el a kereszténység újjászületése
Oroszországban. A háború után születettek nemzedéke átélhette az
ateizmus halálát, amelyet hivatalos ideológiaként tettek kötelezővé,

s amelyet az állami erőszak minden lehetséges eszközével igyekeztek
beléverni az egymást követő nemzedékekbe, immár fél évszázadon át.
Mindezek ellenére - Isten kegyelméből - újraéledt a kereszténység.

Éltek még ekkor olyan idős emberek, akik el-elmentek a temp
lomba (ahol akadt ilyen), a megtérők mégsem tőlük vették át a
hitet: egyetemisták voltak, városi fiatalok, akik csakugyan a "sem
miből" találtak el Istenhez, vállalva az egyetemről kizáratást, a
rendőrségi zaklatást, az elmegyógyíntézetí kezelés rémét, sőt az
országból való kiutasítást is.

Ehhez a nemzedékhez tartozik Tátjana Goricseva. 1947-ben szü
letett Leningrádban, filozófiát tanult, majd tanított szülővárosában.
26 éves korában ismerkedett meg a Miatyánk szövegével, s ez
elindította a hit útján. Megtért, megkeresztelkedett, majd barátaival
megszervezte a keresztény fiatalok szemináriumát. 1980-ban szám
űzték. Hazáját csak 1989-ben kereshette föl újra. A nyugati "sza
bad" világ kereszténysége azonban életének második megpróbál
tatását hozta. Híressé vált könyvének már a címe is erre utal:
Veszélyes Istenről beszélni - nemcsak az ateista diktatúrában, hanem
az értékeit és eszményeit megtagadó szabad világban is.

Az ortodoxia ma visszanyerte külső szabadságát. Elegendő-e

ez a lelki, belső újjászületéshez? Feltámad-e a szaporodó-gyara
podó intézmények mögött a Szentlélek ereje? Goricseva szerint
az orosz népnek gyermeki lelke van, ezért bízik annyira Istenben.
Nem a múltat emlegetik, hanem a jövőben reménykednek.

Az intézmények szintjén bonyolult és konfliktusokkal tűzdelt

a keleti és a nyugati kereszténység közeledése. A lélek bensőbb

szintjén azonban egy Atyának gyermekei vagyunk mindnyájan, s
mindnyájunkat egyazon Lélek itatott át.
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