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 Ennek a korszaknak - ugy gondolom a második világháboru vetett 
igazán veget.A II.világháboru végén illetve közvetlen befejezése 
után gombamódra nöttek az uj államok a szines népek világában, 

  önállósultak ezek a népek,amelyekkel kapcsolatban az európai vagy 
amerikai ember még ötven évvel ezelőtt talán nem is gondolt arra, hogy valaha is lehet másképen,mint gyarmati sorban.Természetesek 
voltak a gyarmatok,azóta mindmegannyi kérdőjel meredeznek a gyarmato 
sitók felé még ott is ahol,nem önállóak még.A fehér ember uralkodása 
indokolatlanná lett.Csak néhány évszámot hadd emlitsek,néha számok 
nagyon tudnak beszélni:Uj államalakulások Libanon 1944,Sziria 1945 

 Tranzjordánia 1946,Fülöpszigetek 1946,Burma,Malájföld,Indonézia, 
India,Pakisztán,Ceylon 1948....A Franciaindokinai háboru a Viet Nami 
harcok mindnyájunk előtt ismeretesek,ide még nem lehet évszámot irni 

  de ki tudja mikor lehet már ? Afrikában még nem érett meg a 
kérdés a kirobbanásig,de feszül már szinte a pattanásig,sok kicsi, 
különböző szines nemzetek,törzsek uniókat terveznek,..Nagyobb 
 gyarmati népek állandóan nyugtalankodnak,csak három nevet kell 
 emlitenem:Egyiptom,Tunisz,Dél Afrika. A sulypont azonban ma mégis 
Ázsiában van.Ezen az óriási földrészen 1 .2oo,ooo ember él,az 
emberiség hatalmas hányada.Ázsia népei korunkban ujra mozgásba jöttek 
és ha ez az óriás mozogni kezd,lepotyognak a nyakánülők. Amikor 
a nagy Ázsia mozogni kezd,akkor azt mindig az egész emberiség megérz 
most nem népvándorlás történik,hanem gey vertikális irányu mozgás,

  egy függőleges népvándorlás ?/ : forradalom, alulról felfelé,ez az
  irány.Elnyomott népek az elnyernék ellen,amint az európai és Oroszor-
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ezek az országok,de nem utolsó sorban- fontos hadászati támpontok.  A"szinsorompó"is lassan felemelkedik.. .Kezd kijózanodni a fehérembe r  
látja,hogy nem lehet lóról beszélni a szinésekkel...A gyarmatokról  
európai harcterekre vitt katonák ráébrednek arra,hogy a fegyvert  
esetleg otthon is lehetne használni,miért ne harcolhatnának a 
saját szabadságukért is egyszer... 
 Ezeken a területeken tehát más az élet,más gondolkodásmód,mint 
 5o évvel ezelőtt volt .Ezeket a népeket többé nem lehet gyermekekként  
kezelni,sem szellemileg,hiszen jórészt elsajátitotta a civilizáció  
minden áldását és átkát és a kulturából is valamit,sem testileg.  
Ez a hatalmas embertömeg felébredt évszázados,évezredes álmából és  
ha még sok helyen az álmából most fölébredt,vagy fölébresztett 
ember tántorgó,bizonytalan lépéseivel is járkál,de már ébren van   

 hatalmas és erős!Az a muzeumi pogányság és romantikus vad világa,  
amit mi ismertünk lassanként eltünik...Röviden ezt jélenti az a 
mondatra gyarmati korszaknak menthetetlenül vége van. 
Ezután el kell készitenünk a misszió hossz és keresztmetszetét,hogy  
eredeti kérdésünk válaszához közelebb kerüljünk. 
II.A misszió hosszmetszete:Fussuk vég és rajzoljuk az előzőhöz   
hasonló nagy vonásokban a keresztyén misszió 46o esztendejét.A XV.  
XVI.sz.nagy felfedezései elinditják a missziót ujra.Érdekes,hogy 
a nagy felfedező országok r.k.országok:Spanyolország,Portugália.
1492 Columbus Amerikát fedezi fel 1498 ban Vasco de Gama Afrikát 
megkerülve Indiába jut el.Nagyon jellemző Sándor pápa egyik 
bullája,amelyben kettéosztja a földet:Európától nyugatra legyen 
Spanyolrszágé,keletre Portugáliáé.... Ismeretes,hogy a felfedezések 
és hóditások elsősorban nem a misszió érdekében történtek,haam 
kincsszerzésért,de azt is tudnunk kell,hogy mindjárt az első 
felfedezőket missziónáriusok is követik.Columbus II.utjára már 
visz néhány szerzetest,mindenhol ahol ismeretlen területre érnek 
felállítják a keresztet,jelezvén,hogy Isten ezekre a területekre is 
igényt tart és a missziói parancs a világ minden területére érvényes 
Akad sok komoly misszionárius lélek/Las Casas/ Kelet misszióját 
főleg Jezsuiták végzik:Loyola Ignác,Xavier Ferenc Kelet nagy apostola 
Matto Ricci. Ugorjunk megint jó néhány évet: 164o a következő igen 
érdekes és jellemző dátum,Japánban ebkor hoznak egy portugálok és 
keresztyének elleni törvényt.Nem teheti be a lábát sem portugál sem 
keresztyén -Japánba. 2oo esztendőre bezáródik Japán Fapuia a misszió 
előtt.Állitólag közvetlenül egy portugál ha jóskapitány kijelentése 
volt az oka ennek a tv.nek"A ker.misszió csak előkészítője a portugál téritésnek'VMintha csak ma mondaná valaki vádként-.../ Afrikába 
jezsuiták dolgoznak,sajnos azonban csaknem egyidőben megindul a 
rabszolgakereskedelem is és ez rontja a keresztyénség hitelét,ni 
Abessziniában,ahol a kopt egyház révén ismerős a keresztyénség eleint 
szivesen fogadták a nyugati kerestyéneket,később azonban formálisan 
kizavarták őket az országból.Több más helyen is ugyanez lett.
a helyzet,de azért nem maradt nyomtalan a misszionáriusok mukája,
Livingstone emlékezik meg érdekesen utleirásában arról,hogy 1854  
ben add^g ismeretlennek hitt vidéken bukkant olyan törzsekre,akik 
keresztelhet,Mária amuletteket mutattak neki.Ha bármennyire is 
látjuk a r.k. misszió sok bünét,kell azt is látnunk,hogy szívügyük 
volt a misszió és végezték is az evangélizácio munkáját,mielőtt 
meg a protestáns keresztyénség ezen a téren is felelősségre ébredt!
Ma  nagy eredményeik vannak/2oo,ooo misszionáriusuk és 25,0 0 0 , 0 0 0  
megkeresztelt missziói területen élő keresztyénük van/
A  protestáns misszió csak jóval később ébredezik.Az első protestáns missziói munkás egy lutheránus ember Companius svéd származásu 
lelkesz ,aki amerikai indiánok között kezdi el munkáját 1638 ban



Az első protestáns misszói társaság 1649 ben alakul New England-ben 
A protestáns misszió igazi születésnapjának mégis csak 17o6 julius 
9 ét szokták tartani,amikor Zieganbalg és Plütschau-mindketten evangélikusok-megérkeznek India földjére.Későbbi érdekesebb 
dátumokat is hadd emlitsek :Zinzendorf herrnhuti missziója 1728-ban 
kezdődik 1782-re már 27 missziói állomásuk van.Jelentős mérföldkő a 
Csendesóceáni szigetvilág fölfedezése,ebbe az időbe esik a nagy 
angolszász ébredés és a nagy missziói társaságok megalapitása.
Wesley,Whitefield,Carey kortársak !Felekezetközi missziói társaságo
kat is alapítanak néhánynak az alapítási éve:Baseli 1815,Berlini 
1829,Bermeni 1828,Északnémet 1836,Gossner 1836,ezeket azért tartom 
fontosnak megemliteni ,mert ime a misszió loo évvel megelőzte az 
egyéb felekezetközi munkát,az ökumené gondolatának a csiráját a 
misszióban kell keresnünk:lehet keresztyéneknek,különböző felekezet- 
ből is együtt dolgozni.Még egy évszám;1836-ban alakul a lutheránus 
lipcsei misszió,amely társasággal a magyar egyháznak is mindig volt 
valamelyes kapcsolata.- Ugorjunk most ismét évtizedeket...közben 
folyik a misszió munkája,téritenek a munkások,de halmozódik a fehér 
ember büne is...,mert nemcsak az evangéliumot viszik,hanem a pálinkát is,a lőport is,a betegségeket is/vérbaj,t.b.c.,fertőző 
betegségek,kanyaróban pl.egész szigetek lakossága tizedelődik meg 
a özigetvilágban/.A missziói területeken ezalatt az idő alatt 
ifju egyházak" születnek.Megrendezik az első Missziói Világkonfe
renciát Edinburgh- ban 191o-ben.A konferenciára jellemző az optimista 
beállitottság,szinte jelszóvá válik,hogy még egy nemzedék és az 
egész világot krisztianizálhatjuk.Mott Jánosék a hanghordozók.Ezen 
a világkonferencián még csak néhány bennszülött képviselő vesz részt 
A következő ilyen kon.t Jeruzsálemben rendezik 1928 ban.Itt már 
a résztvevők egyharmada a szines küldött.Itt alakul meg az IMC a 
Nemzetközi Missziói Tanács.26 résztvevő nemzet közül 14 a küldő és 
12 az elfogadó.Erősödik a súlyponteltolódás Kelet felé.Kifejezett 
kivánság,hogy a következő ilyen konferencia Keleten legyen.El is 
határozzák ezt és igy a következő missziói világkonferenciát 1938. 
bán az indiai Tambaramban rendezik.Itt a színesek arányszáma már 
mégjobb.Az egyház problémája kerül elő a misszióval kapcsolatban. 
Megállapitják,hogy nem társaságok ügye a miszió,hanem az egész 
egyház ügye.Vithby 1947/Canada/ a következő dátum,itt a megjelentek 
5o % a szines keresztyén,37 az elfogadó egyházak száma a küldő 14 
el szemben Elhatározzák az ifju egyházak külön konferenciáját.
Csak ugy zárójelben kell megemlitenem,hogy az 1948 as Amszterdami 
ökumenikus világkonferenci n az ifjuegyházak képviselői mély 
benyomást keltettek a nyugati kere ztyénekben...Itt vagyunk a mában 
1949 Bangkok/Sziám/ az első nagy konferencia,amelyet az ifjuegyházak rendeztek,15 ország 9o képviselője vett részt.Azt lehet mondani 
hogy itt maguk között voltak Kelet fiai,nyugatról csak u.n. megfi
gyelők vettek részt.Egyik érdekessége volt ennek a konferenciának, 
ogy a sziámi buddhista herceg nyitotta meg,mint házigazda.Ez a 
konferencia kell hogy bennünket most közelebbről érdekeljermnézzük tehát a témákat :1 .Több együttmüködés az ifjuegyházak k özött  
állapitani a fiatal egyházak feladatát az uj Ázsiában3.Felhivás a 
bennszülött evangélizációs hóditó munkára. Az alaptéma igy hangzott: 
Az egyház az uj szociális és politikai életben.Következő határo- 
zatokat hozta:l.Az egyház feladata az élet minden területén Kr. 
szuverenitásat hirdetni,gazdasági és politikai téren is Ur lehet az 
Isten.Az egyháznak észre kell vennie az emberi szegénységet miközben 

a mennyről prédikál,az egyháznak meg kell értenie az emberi szabadsá
utáni vágyat, az igazság utáni szomjuságot 2.Meg kell érteni az uj 
életcélokat.Foglalkozni kell a világnézetekkel és keresztyén kritiká val kell tekinteni ezeket.Ismerni kell a szocializmust és a nationa- lizmust,mert mindttő hatalmasan hódit keleten.3.A fiatal egyházak 
feladata az legyen,hogy ne csak passziv szerepet foglaljon el amában,hanem vegyen benne tevékenyen részt.Nem jelenti ez a pártos-
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misszionáriusokat saját érdekükben,Azt szoktá k mondani,hogy a 
misszió célja,hogy feleslegessé tegye önmagát.Amennyiben az önálló
sulás érett keresztyéneknél történik azt örömmel kell fogadnunk, 
hiszen az csak jó,ha egy-egy gyülekezet,vagy egész egyházszerve
zet a saját lábára áll.-Az ifju egyházakban is jelentkeznek 
nagy keresztyén egyéniségek,csakugyamint nyugaton. .Sok helyen a 
régi missziói munkás együtt dolgozik a bennszülött munkással, 
munkatársakká lettek/They are partners in obedience/ több helyen 
a misszionórius már csak tanácsadó szerepet tölt bea bennszülött 
munkások mellett,egyházszervezetéleg. pedig alá van vetve a bennszü
lött egyházi kormányzatnak.De nem csak örömöt rejt magában az 
ifju egyhazak önállósulása,hanem sok nehézséget is,elsősorban 
maguknak az ifju egyházaknak.Eleinte az anyagi kérdésekkel van 
mindig baj,később más téren is hiányok mutatkoznak:tankönyvek, 
keresztyén irodalom terén.Nehéz a lelkész és tanitóutánpótlás, 
van számos iskola az ifju egyházak kezén,de még nem elég,főleg 
tanerő hiánnyal küzdenek.Jó iskola volt ezeknek az egyházaknak,hogy 
az elmult világháboru alatt a hadi események miatt elszakadtak 
az anyaegyháztól és kénytelenek voltak támogatás nélkül élni/ahol 
lehetett ott a LWF és a WCC óriási segitségeket nyujtott különösen 
a volt német missziókat látták el sok segitségnél ULCA !/.
Az ifju egyházakkal kapcsolatban ma a küldő egyházaknak is vannak azelőtt nem tapasztalt nehézségei.Pl.ahol még szükség van 
missziói munkásra,tanácsadóra,szervezőre stb. ott is nehéz,vagy 
éppen lehetetlen beutazási engedélyeket szerezni.Rendszerint csak 
ugy adnak ezek az uj szekularizált berendezettségü államok vízumot,hogyha a misszionáriusnak van valamely más szakképzettsége is 
/orvos,ápoló,tanár stb./A beengedett egyének a vállait foglalkozás 
uk mellett végezhetik aztán a missziói munkát is,pluszmunkaként. 
Csak lelkész!,vagy misszionárius képesítéssel kijutni ma ugyszol
ván lehetetlen.Ma ezért sok oldalu ,jól megtalpalt emberekre van 
szükség a misszióban,Hoeckendtci szerint olyanokra akik egyszerre 
püspököknek és theologiai tanároknak valók,s z iv ó s ,igénytelen jólkiképzett emberekre.
Ha tovább figyeljük a misszió mai keresztmetszetét,ugy láthatjuk, 

nogy ezekben a. fiatal egyházakban jobban érzik az ökumenikus 
munka szükségességét,mint a nyugati keresztyénségben.Az ökumenikus 
munka magától alakult ki ezeken a területeken,az egyes ró szegyhá
zak mis zionáriusai jobban egymásra szorultak,mint nyugaton az 
egyes felekezetek igehirdetói,gondolok különösen ilyen munkákra, 
mint bibliaforditás,iskolaügy,könyvkiadás,korházi munka...N.Söder- blom amikor 1925 ben megnyitotta az első Life & Work konferenciát 
kijelentette, hogy az ökumené gondolatát a miss ziói egyházak magatartása adta neki,azt tapasztalta,hogy lehet együttmüködni keresz
 tyén felekezeteknek,különböző hitvallások ellenére is.



Az ökmenikus munka ezeken a területeken még tis tabban mutatja, 
azt a kétféle irányt,amelyet meg lehet folyeéni nyugaton is 
1 .szövetségi irány,közös munka nem azonos hitvallásu egyházaknál 
is.2 .Uniós törekvés,vagyis hogy azonos hitvallásra jussanak el 
az egyes részegyházak.A II.világháboru alatt közös tevékenységre 
kényszerült egyházaknál,mintha az utóbbi irány lenne ma erőtelje
sebb,it is,ott is alakulnak ilyen egyházak pl.Krisztus egyháza 
Kinában, Délindia Egyháza stb. lutheránusok rendszerint megmarad
nak hitvallási alapon és csak az első irány vonalába állanak 
bele.
Tovább figyelve a mai missziói keresztmetszetet ,meg kell látnunk 
a keresztyénség alkalmazkodóképessége fokozódik,amennyire a szük
ség ezt megkivánja.Rendkivüli rugalmasság kell ma a megváltozott 
helyzetben Keleten.A nationalizmus hóditásával kapcsolatban lehe
tetlen nyugati formákat őrizni,közeledni kell a régi nemzeti kultu
rákhoz,amelyeket már nem szegyeinek ezek a népek sőt büszkék rá.Ezeket a régi szokásokat,hagyományokat kell átültetni és kell 
ezeket az adott formákat felhasználni,megtölteni keresztyén tarta
lommal, vagyis keleti formákban a keresztyénség lényegét kell 
kifejezni, ltözködés,viselet tek intetében lehetetlen lenne nyugati viseletet ráeröltetni keleti emberekre,de miért is tennék,a keresz- 
tyénség nem viselet dolga.tógában,vagy palásttal,vagy ágyékkötőt 
hordva é penugy lehet v laki keresztyén,mint a legfrissebb londoni 
szabásminták szerint készült ruhában,romai acélsisak,kisázsiái 
fez,indiaiturbán éppenugy fedheti a kér ember fejét mint a svájci 
sapka,vagy a fehér trópusi sisak vagy a Chamberlain kalap.Az ének
kinccsel éppen ez a helyzet,a Gregorián dallam természetellensen 
hangzik elsőnemzedékbeli keresztyének ajkán,akiknek még a fülükben 
van talán sok régi buddhista dallam,vagy bennük zsong törzsük sok 
régi szép éneke,miért eröltetnék az ilyenekre a komplikált svéd 
liturgiát?A z istentiszteleti formákkal hasonló a helyzet...Templo
mok épitésénél éppenugy s zükséges nyugati házakat alkotni,keleti 
formáju épületek helyett;mint ahogy nem fontos embereket templom- 
padokba ültetni,olyanokat,akik világéletükben csak szönyegen vagy 
földön szoktak ülni.Nem szükséges a beidegzett imaórákat elvetni 
éppenugy,mint az ashramokat feloszlatni/ashram:tanito-tanitvány 
közösség,együttlakással,sok meditácioval főleg Indiában/.Az egyház- 
müvészetnek is mindenvonalon rugalmasan alkalmazkodnia kell,miért 
ábrázolnának fehérembereket az oltárképen és miért vetnének meg 
nagyszerü keleti szimbolumokat görög vagy római szimbolumokkal 
felcserélve azokat.Lehetne ezeket a példákat az unalomig sorolni... mindezeknél természetesen nagyon vigyázni kell,hogy a lényeg ne 
sik adjon el/pl.r.k.misszióban Indában gyakori a régi hindu körme
neteket megtartották,csak a bálványok helyett Mária és egyéb szent 
képet vagy szobrot hordanak körül a városon/Addig kell rugalmasnak 
lenni ,amig a lényeg megmaradhat. Itt mindig jól kell látni a határt!

Nagy kérdése ezeknek a fiatal egyházaknak a kapcsolopont 
problémája a ker.ség és más vallások között.Itt először a bibliánák 
a szerepéről kell beszélnem.Sok helyen ugy érzik,hogy a Szentirást nem volt elég csupán szószerint lefordiani.tartalmilag is le kell 
forditani.Nagy kérdés pl.Indiában,hogy mivel a keresztyénségben 
előforduló terminusok nagy része megtalálható megfelelő hindu 
kifejezésekben,de más tartalommal,fel lehet e ezeket használni 
biblaforditásnál.Nyugati misszionáriusok forditásainál sokszor épp 
a nyelv lelke hiányzik,amit nem lehet csodálni,hiszen a misszio- 
nárius talán még nem s tudta tökéletesen a nyelvet,amikor hozzá- 
kezdett a forditáshoz,mert elengedhetetlenül szüksége volt Bibliára Érdekes, hogy az OT szerepe kettős ezeken a területeken:l. jobbanszeretik,többet forgatják,jobban értik sok helyen mint ny ugaton 

a viszonyoknak hasonlósága miatt,a történetek kedvelése következté- 
ben 2.máshol meg hajlandók elvetni teljesen azzal a megindoklással,hogy az csak a zsidónép száméra szólt,Isten a többi népek számá- 

ra hogyan nyilatkoztatta ki magát pl. a bölcseség-irodalmakban.



A Rig Védák,vagy az Upanisádák éppen olyan értékesek számukra ,mint 
az OT.Sőt azt mondják,hogy ezek sokkal magasabb erkölcsi színvonalat képviselnek,mint a zsidóknak adott OT.kijelentés.Természe
tesen ze egészn helytelen látásmód theologiailag,hiszen az OT is
Jézus Krisztusról szól,ahogy maga Krisztus Urunk mondta Jn 5,39 
szerint,ezek az irások azok,amelyek bizonyságot tesznek rólam" 
Itt is kiütközik az,amit egyszer már emlitettem,hogy theologusok- ban nagy a hiány a fiatal egyházakban.
Az UT.is uj fénybe kerül,más megvilágitásba.Sok helyen előkerül
nek olyan problémák,amelyek a Pál alapitotta első gyülekezeteket 
is foglalkoztatták.
Tekintsünk egy pillanatra más vallásokra is,amelyekkel találkozik 
a keresztyénség ezeken a területeken.Azt lehet mondani,hogy az 
iszlámot kivéve általános a zsugorodás.Ez részben a szekularizmus 
hatása,részben az uj politikai helyzet következménye.A  mohamédá- nizmus még ma is szüntelen terjeszkedik!Ez a totális vallás 
főleg"házasság révén hódit.Ma hozzávetőlegesen 3oo millió 
mohamedán él a földön,óriási szám ez akkor,hogyha meggondoljuk, 
hogy a moh.nincs ugy részekre szakadozva,mint a keresztyénség.
Van ,ahol államvallásáé is lett:Pakisztán.Mindig az egyik legnehezebb területe volt a keresztyénségnek misszió szempontjából. 
Legkevesebb eredménnnyel járó munka.Hiába szimpatikus sokaknak 
a keresztyénség,nem mernek megkeresztelni,mert igy teljes társa
dalmi elszigetelődésbe kerülnének,rokonaik kitagadják,ismerőseik 
nem is érintkeznek velük stb./Fuad Nucho kollegám elbeszélései 
szerint/ Sintoizmus alapjaiban rendült meg,amikor a második 
világháboru végeztével a megszálló hatóságok utasitására a volt 
japán császár rádiószózatában ki jelentette,hogy ö is csak ember 
és nem tart igényt arra,hogy istenként tiszteljék...A konfucianiz 
musra nagy csapást jelentett a kinai császárság eltörlése és 
az uj politikai rend megteremtése.Azt hiszem a buddhizmust is érzékenyen érinthette Tibet felszabaditása,a dalai lámának nem 
valószinü,hogy olyan tekintélye és szerepe bán jelenleg is,mint 
eddig volt.A brahmanizmus legalább is társadalmi kivetitődésében 
recseg ropg,lehetetlen,hogy az a erev kasztrendszer továbbra 
is életképes legyen a változó,alakuló,uj Indiában.

Végül,a mai m i s szió keresztmetszetét tekintve,azt kell 
látnunk,hogy uj és fontos szerephez jutnak a gyarmatnéküli 
országok egyházai,ezeknél,vagy velük kapcsolatban nem támadhat 
fel az imperilazmus gyanuja.Főleg a Skandináv államokra gondo
lok, orvégia pl.nem valószinü ,hogy gyarmatositani akr mondjuk 
Kinában,ugy látom ezek az egyházak teljes tudatában is vannak 
ennek a fontos szerepnek,amelyet ma betölthetnek,csak egy 
adatot emlitek:1952 ben svéd egyház költségvetésében,3,7oo.ooo 
svéd koronát juttatnak a missziónak,fél miilóval többet,mint 
az elmult esztendőben,pedig a svéd korona stabil pénznek tekinthető.
IV.ÖSSZEFOGLALÁS;A z evangélium hirdetése az önállósuló gyarmati 
népek világában.Mindezekből bizonyára jól láthattuk,hogy ma 
sem problémamentes a keresztyén élet,nemcsak a miénk nem az, 
hanem az egész világ keresztyénségéé sem!Soha mi mindig ilyen
nek szeretnénk,valahogy ugy vagyunk mint Pál apostol volt:tövis 
adatott a testünkbe,a Sátán angyala,hogy gyötörjön és mi is 
több ször könyörgünk,hogy vétessék el tőlünk ez a tövis,de Isten 
válasza ma is az ,mint ál apostol számára volt:Elég néked 
az én kegyelmem!II.Kor.12,9.Nekünk is elég,ma is ,az egész egyház
nak is.A mai idők az egész világon mind teljesebb Istenre hagyatko 
zást kérnek tőlünk,láttuk,hogy a missziói területeken hallatlan 
rugalmasságra van ma szükség,csakhogy hirdetni lehes sen az evangé
liumot. .. .nézzük most már elvszerü összefoglalásban az eddig 
elmondottakat,tekintsük át a multat-jelent-jövőt.
1. A mult ."Végetért" ez a szó jellemző a multra,sok minden véget
ért.Micsoda?: a/A gyarmatositással egybekapcsolt missziói munka
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ma már láthatjuk világosan,hogy a missziói munka több is és 
egészen más,ettől teljesen függetlenül is folyhat,a kettő nem 
tartozik szükségszerűen össze.
b. /végétért az egyesületi,társasági missziói munka és egészan 
az egyház ügye lett.Ezt másképen is ki lehet fejezni,ahogyan

    ma inkább szokásos is,lassan elmosódik a határvonal a kül és 
belmisszió között és marad a misszió mely az egyház feladata 
az egyházon kivül élők felé.Ez az egyház missziói feladata: 
a Krisztuson kivül élő ember misszionálása.
c. /végétért a fehérember szolgálati ideje sok helyen...Isten

   ezzel is mutatja ,hogy nem egy faj ügy e a misszió m ás faju
emberek felé,hanem az Egyház ügye szinesek és fehérek egyházáé 
egyaránt.
d. /végétért minden emberi optimizmus.Mott Jánosék derülátása, 
hogy az emberiség egy nemzedéken belül krisztianizálható már 
a multté.Mig a nem keresztyének száma az utolsó 28 esztendő 
alatt 4oo millióval gyarapodott,addig a keresztyéneké csak 10 millóval,ezalatt a misszináriusok száma is csökkent,még 
arányszámban is.De az optimizmus helyébe ne lépjen a pesszimizmus,

    hanem a keresztyén hit:bizakodó hit abban az Urban,aki adta 
a missziói parancsot,aki szerte k. világra küldte a tanítványait. 

 Sok minden végétért ,mert I sten megitélte, de a misszió maga 
nem ért véget.mert a mis zió Isten munkája nem ember müve, 

  a misszió Krisztus egyhazának feladata,az egyház pedigmegma - 
rád,amig ez a világ világ.Igy valjuk az Ágostai Hitvallásban is 
 Az egyház mindvégig megmarad!eb e a mondatba pedig bele kell érte- 
ni a missziót is.

 2.A jelen .Uj helyzet,megváltozott körülmények,de az ev.hirdeté- 
 s é r e  m e g  van lehetőség.Sokan ugy látják,hogy a fiatal egyházak és
  a nyugati egyházak egymáshoz való viszonya hasonló Goethe Zauber- 
lehrling-jének a megidézett szellemhez való kapcsolatához,igen 
ő hivta elő,de most már nem tud vele mit kezdeni,nem tud neki 
parancsolni,elvesztette az uralmát felette...magyarul:anyám én 
nem ilyen lovat akartam!kiálhatna fel keresztyénségünk. Valaki 

 igy mondta :az a helyzet,mint amikor a tyukanyó kacsatojósokat 
költ ki,egy darabig nincs semmi baj,csak amikor a kiskacsák 
patakra lelnek,uszkálni kezdenek,a tyukanyó nem tud mit kezdeni 

  ezekkel a furcsa magaköltötte"utódaival"..../valóban az a helyze 
hogy sok tekintetben a keresztyénség hozta azt a ujat,amelynek 
a gyümölcse társadalmi vonalon beérik ma kint ezeken a területe- 
 ken:nőkérédés,igazságszolgáltatás ,munka stb  d e azt hiszem nem kell attól félni amit egyszer elkezdtünk.../Mi nem féltjük a misszió 
ügyét,de imádkozunk érte?M i elhisszük,hogy ott is lehet egyház, 
ahonnan a fehér misszionáriusok javarészét hazaküldték!Egy jelen
leg is Kinában munkálkodó svéd misszionárius, irta egy svéd egyházi 

ujságba/Var Kyrka/"Higyjétek el Isten Lelke jelen van Kinában 
ma is !".Látjuk a gyökeresen más helyzetet.Ahol a keresztyénség 

 primitiv pogánysággal találta magát szemben ott most sok helyütt
 tudatos antitheizmust talál.Ma már nem versenytárs nélkül fut a 
keresztyénség,hatalmas ellenerőkkel találkozik..Olyan uj világba 
került Keleten is ,ahol mindenről megkérdezik :van e haszna? 
van e értelme és eredménye látszik e ?Öszintén meg kell látnunk, 
hogy a keresztyénségen kivüli erők is hoztak javulást az emberi 
 életbe...Sok helyen csak az igehirdetés szolgálata maradt, 
 Megszegényedett a ker.ség,iskolák ,korházak,nevelő otthonok stb.
 a szekuláris berendezettségü államok kezére kerültek..de azért 
 szegényedett meg,hogy az igazi gazdagságát tudja adni: az igét!  Az ifjuegyházaktol is tanulhatunk,nem csak ők mitőlünk.Misszió 
 tour retour!Leszállit a magas lóról a Krisztus a tanitói ,mesteri 
polcról és megláttatja?hogy / egy a mi Mesterünk a Krisztus,aki- 

 nek szines tanitó eszközei is lehetnek... A jelenbe megtapasztalhatjuk, hogy valóban krizisben van a világ a szónak mindkét
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használatos értelmében: itélet, válság. Ez a világ sóhajtozik és 
nyög tudtuk ezt eddig is Róm.8 alapján,de nem tapasztaltuk meg 
olyan elemi erővel mint manapság mindenütt ezen a világon,olyasmi 
ez,mint 194o-44 ig volt háboru ,Magyarország is sajnos benne volt, 
de a hátországban inkább csak tudomásul vettük ezt a tényt,még 
nem éreztük a börünkön/kivéve a bombázásokat 1944 tavaszán/de mégiscsak más volt a helyzet 1944 novemberében,amikor villamossal 
lehetette kimenni afrontra...Elért a front!Ma is ez történik: 
elét a front bennünket!
/az emberiség egy nagy kisérletbe kezdett:meg akarja oldani az 
egész életét.Ebben a kisérletben radikálisan dolgozik,ha kell 
kiirt egész rétegeket,csoprtokat.A ki utban van ki kell irtani  
igy dolgozik a z ember.De nem igy lsten:Igaz,hogy Nála is van 
szinte totálisnak modható itélet,amikor csaknem mindenki meghal, 
özönviz,Sodoma de van egy maradék is!Mert Ö ismeri a bünbocsá- 
natot is.Emberek büneik következményei hordják,de bünbocsánatuk, 
életlehetőségük még van...Nagy különbség a két módszerben.Isten 
a történelem ura,Atya is,minden gyermekének az,jóknak és gonoszok
nak,mindkét fiának,a tékozlónak is ,az otthonmaradtnak 
is..../3.A jövő.Megprobálunk a jövő szemébe is nézni az elmondottak 
alapján.Isten az utolsó percig hivja az övéit a világból.Hitünk 
szerint részben erre való az egész történelem:alkalom arra, 
hogy isten gyüjtse népét.A vég kapcsolatban van az evangéliummal: 
Akkor jő el a vég,amikor már mindenhol hirdettett az evangélium, 
másképen mondva,amikor Isten már megtérésre lehetőséget adott 
minden népnek,de azt nem mondja az ige,hogy minden nép meg is 
tér.Ahol emberek bezárják a kaput az ev.hirdetése előtt ott 
világosan kell látnunk,hogy az ember zárkozik el isten elől, 
nem megforditva!Az utolso időben az ev.hirdetésének az eredménye 
éppen nem láthatokDe hinni kell ,hogy isten végzi a munkáját,ha 
nem is tudjuk jól lemérni az eredményeket. Rendkivüli rugalmasság 
szükséges az u.i helyzetben a helyzetfelismerés és a" munkamédia 
terén.Ahogy lehet,de feltétlenül!!A jövőt illetően jósolni nem 
lehet.Két példa a multból talán elég igazolás ehhez:A kinai boxer 
lázadás idején egyesek egészen reménytelennek látták az ev.ügyét Kinában,pedig ezután kapott csak lendületet ott a misszió.Vagy 
a másik:Amikor Nyugaton ,Európában a felvilágosodás dermesztően 
hideg szele söpört végig,akkor indulnak el a legnagyobb missziók
keletre.A kiszámithatalansággal mindig számolnunk kelll.....
Sem pesszimistán,sem optimistán nem lehet a jövőbe tekinteni,hane 
hittel!!!Az ifju és öreg egyházakra azonos feladat vár a jövőben 
is,ahogy egyszer ezt Mott János  mondta:Az egész egyház. 
az egész világnak.az egész evangéliumot adja!Ez az evangélium majd 
megtermi a hitet,a hit pedig magától hoz gyümölcsöket,melyek 
sok esetben még szociális megoldások is lehetnek.Mi nem mást,mint 
Krisztust várjuk a jövőtől..uj eget és uj földet,amelyet csak 
Isten tud teremteni..Amig eljön Krisztus urunk addig sem vagyunk 
tétlenek:hirdetjük az evangéliumot,ha kell szenvedés árán is,és szeretettel alázatosan szolgálunk,ahogy azt Mesterünktől tanultuk 
Ferenczy Z.szavait hadd idézzem befejezésül,amit ő is befejezésül 
irt egy cikke végé: A misszió utja ma a megalázkodás utja,nem 
a körülmények,nem az uj helyzet előtt,hanem Isten előtt.
Mindent ráhagyunk és mindent Tőle várunk ,remélünk!"Ez a jövő perspektivája a világkeresztyénség minden vonalán.

Hafenscher Károly
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