
Világmisszió és a gyarmati kérdés .

A világ keresztyéneinek a legutóbbi hónapokban tar
tott konferenciáin mindenütt központi kérdésként szerepelt 
a misszió ügye. Ez magától értetődő is, hiszen az evngélium 
előbbre jutásának ügyevei szemben sohasem lehet közömbös 
az egyház. Az egyetem es keresztyénság közösségébe való tar
tozásunk kötelez arra, hogy mi is számontársuk szüntelenül- 
a misszió ügyét, az evangélium hirdetésének e világban 
való szolgálatát.

A misszió mai legnagyobb kérdése a gyarmati népek 
sorsának alakulása. Miként kell az evangéliumot hirdetni 
és élni azok között a gyarmati népek között, melyek megelé
gelve a gyarmati sorsot a szabadság utját választották?  
Miképpen illeszkedhet bele az egyház azoknak a. népeknek az 

életébe, melyek megszabadultak a gyarmati sors kötöttsé
gei alól? Ezekre a hagy kérdésekre kell ma a missziónak 
megfelelni. A gyarmati kérdés ma a világ életkérdéseinek 
homlokterében áll. Naponként veszünk értesüléseket a gyar-

mati népek szabadságharcairól s uj életük alakulásáról. 
Ez a második oka annak, hogy foglalkoznunk kell evvel a 
kérdéssel.

I.
Gyarmati kérdés .

1. /  Gyarmatositás .
1492! Nagy dátum az emberiség életében: az Uj 

Világ felfedezése. Columbusszal az euróziai ember kilép 
eddigi kereteiből, egyszerre hi.iatétlenül megnövekszik 
a világ számára, beláthatatlan lehetőségek kapujában áll. 
1492 ! Letörlik a Gibraltár szoros sziklájá r ó l  vésett 
három szó egyikét: Non plus ultra ! Nincs tovább, igenis 
van tovább! Tovább, tovább !!! Harsogja azóta a nyugati 
ember élete, ez volt azóta nyugat életritmusa és azóta
 megy a nyugati ember szüntelenül tovább és tovább, hódit 
letelepszik vagy gyarmatósit. Egymásután alakulnak ki 

  az európai nagyhatalmák : spanyol, portugál , francia, 
angol, belga, német. Mindegyik azonnal hóditó utra indul.
Ázsia és Afrika népei folytonosan gazdát cserélnek, 

hegyhátai nk gazdasági életének súlypontja átkerül .a 
meghóditott országokba. Az ujabb hóditásokhoz kell 
a nyersanyag, az olcsó munkserő. Megindul a meghóditott 
 területek kiaknázása. Ennek következménye képpen Azsia és 
Afrika népei egymásután sülyednek gyarmati sorsba.

Mit jelent a gyarmati sors? Mindenek elött a 
gyarmatokon élők teljes semmibevételét. Montesquieu "Pá
rizsi levelek" cimü könyvében azt irja, hogy y gyarmatokon 
a rabszolgatartás megengedhető, mert néger nélkül drága 
lenne a cukor. Lehetetlen feltételezni- irja- hogy az Is- 
ten , aki végtelenül bölcs lény, a lelket, kivált pedig a 
jó lelket ilyen tökéletlen fekete testbe lehelte volna.

Néhány példa a mai he l y z e t  jellemzésére. A föld 
25 % - a Tuniszban külföldi társaságoké. Dél- Nyugat Afrika 
40 %  a gyarmatositóké. Kenyában a föld 50 %-ával angolok  
rendelkeznek. Dél- Afrikában a megmüvelt területek 80 % -a  
a fehérek számára van fenntarva. A bennszülöttej szük terü
letre össze zsufolva élnek. Dél Afrikában az össze szines 
bőrüek számára tilos a földvásárlás, szakmunkáknál nem



alkamazzék öket. Legtöbb helyen a lakosság tömegei az 
elemi létfeltételekkel sem rendelkeznek. A gyarmatositott 
ország a gyarmatositó áruinak elhelyező piaca. Önálló 
gazdasági fejlődés nem indulhat meg.

Minek van szüksége nagyhatalomnak gyarmatra? Ennek 
megvilágitásóra álljon itt két idézet. "A távol keleti 
front " cimmel a Times egy vezérc i kkében 1949 március 
1-án a következőket irta:" A Kelet Ázsia egészében le
játszódó forradalmi mozgalmak el harapóztak
Észak K inától le Indonéziáig ismét északra Malajáig és 
a burmai dombokig, megy ltoztatták a világ sztratégiai 
és politikai térképét. Közel egy milliárd ember.sorsa függ 
tőlük . Az ázsiai területen lezajlott zavargások veszélyez
tetik a gazdag nyersanyag készleteket, amelykre Angliának 
Franciaországnak és Hollandiának oly égető szüksége van. 
Országunk a sterlingterület dollárfölöslegének szerezte 
Malaja által a háboru elött termelt évi fél millió 

tonna gumiból, a 60,000 tonna ónból, a burmai  rizsből, 
ásványolajókból és épületfából. Az, hogy Hollandia kiegye
zési kisérleteivel sikert ér el vagy kudarcot vall Indoné
ziában, döntő jelentőségü számára. Indonézia olajéáól, guui- 
jától, ónjától és kávéjától függ, hogy megmarade  
számottevő hatalomnak vagy sem. " A New York Times 
genfi tudósitója 1949 január 11-én szintén hangsulyozza a 
gyarmati uralom nélkülözhetetlenséget a nyugat európai 
ujjáépités számára, Európa magas életszínvonala bizonyos 
mértékben feltétlenül az Ázsiában és Afrikában rendelkezés
re állé nyersanyagoktól és olcsó munkaerőtől függ.

2./ Vége a gyarmati korszaknak !
A II. világháboru végén illetve közvetlen befejezése 

után gombamódra nőttek az új államok a szines népek vilá
gában, öimálósultak azok a népek, amelyekkel kapcsolatban 
az európai vagy amerikai ember még ötven évvel azelött 
talán nem is gondolt arra, hogy valaha is lehet másképpen, 
mint gyarmati sorban, érmészétőse K voltak, a gyarmatok, 
azóta mindmegjtnnyi kérdőjel n redeznek a gyarmatos!tok 
felé még ott is, aholne önnállóka még. A fehér ember ural
kodása indokolatlanná lett. Csak néhány évszámot hadd 
emlitsünk. Uj állam alakulások: Libanon 1944, Sziria 
1945, Transzjordánia 1946, Fülöpszigetek 1946, Burma,
Malájföld , Indonézia, India, aki sz tán, Ceylon 1946.

A Francia Ind kinai harcok, a Vietnami felszbaditó háboru 
mindnyájunk elött ismeretes. Afrikában még nem érett a 
kérdés a kirobbanásig, de feszül már szinte pattanásig.
sok kicsi, különböző szines nemzetek, törzsek uniókat „ter
veznek. A nagyobb gyarmati népek állandóan nyugtalankod
nak, csak három nevet kell emliteni : Egyiptom, Tunisz, 
Dél-Afrika. A sulypont azonban ma Ázsiában van. Ezen az 
óri si területen 1.200,000,000 ember él, az emberiség 
hatalmas hányada. Ázsia népei korunkban ujra mozgásba 
jöttek és ha ez az órisá mozogni kezd,lepotyognak a nyakán- 
ülők. Amikor a nagy Ázsia mozogni kezd, akkor azt min
dig az egész emberiség megérzi. Most nem népvándorlás 
történik, hanem egy vertikális irányu mozgás / egy 
függőleges népvándorá s ? /: forradalom, alulról felfelé, 
az az irány. Elnyomott népek az elnyomó ellen, amint az 
európai és Oroszországi forradalmakban: elnyomott osztá
lyok az eddig elnyomók ellen. Mint a hidralikus sajtóban 
a vizet csak egy darabig lehet összenyomni ellenhatás n é l- 
kül, igy van ez a népek világában is.

- 2 -



Mi okozta a gyarmati rendszer alapjainak megrendü
lését?

a./ A történeti helyzet alakulása. A II. vilá g h á ru 
alatt a gyarmatositok nem tudták megvédeni gyarmataikat és 
azokat a háborus támadók /jórészt a japánok/ önkényének szol
gáltatták ki. A gyarmatok elszegényedtek a japán megszállás 
alatt. Az átlag 4 éves elnyomás alatt a japánok a mezőgaz- 
daságot tönkre tették, a megszállt területek nyersanyagát 
és élelmiszerkészletét kiszállitották, gazdasági berende
zéseiket saját céljaik szolgálatában állitották. Maguk a 
hadmüveletek is nagyon megviselték ezeket az országokat.
A bombázások az épitkezések egyszerübb volta miatt még 
nagyabb k árokat végeztek mint másut. A nép mindenütt insé
ges helyztbe került. A II világháboru után a volt gyarmato- 
sotó államok vissza akarták állitani a háboru elötti hely
zetét, de Dél- Kelet- Ázsia népei fegyverrel feleltek, 
fellázadtak a farncia, holland angol, belga gyarmatositók 
ellen.

Az Egyesült Nemzetek célkitüzéseit tartalmazó Atlanti 
Alapokmány a következőket fekteti le " . Tiszteletben tarjuk 
minden nép jogát, hogy önként válassza meg azt a kormány
zati formát, amely alatt élni kiván." A gyarmati népek 
kapva kaptak ezen az elven, amely a világ népeinek a sza
badság vágyát tükrözi vissza. Követelték, hogy alkalmazzák

naikból a 
fegyvert

sajá t országukra . 
Sok gyarmaton egészen messze vezetnek azok a szálak, 

 melyek előzményei voltak a felszabaditó harcok
nak. A francia gyarmatokon a kormány 1848 március 4-én 
hirdette ki a rabszolgaság megstüntetését. A francia mun
kások követelték fekete kartársaik mefszobaditását, mert 
nem akartál, hogy az ingyen munka a gyarmatokon, lenyomja 
a faranciaországi munkabéreket.

A gyarmatositók fokozni akarván nyereségüket, gyára
kat épitettek a gyarmatokon, hogy a nyersanyagot a kiter
melés szinhelyén dolgozzák fel. Igy jelenik a meg a 
gyarmatokon a munkás s felébred a nemzeti öntudat.

b./ A szinesek öntudatra ébredése a másik oka a 
gyarmati rendszer megrendülésének.

A gyarmati katonák millióit ragadták ki ottho- 
 háboru idején. Ezek rá eszméltek arra, hogy a 
a saját szabadságukért is kézbe lehet s venni. 
Indiában leszerelt katona visszatért, katona

sága alatt jobb életmódhoz szokott, munkába állva magasabb 
bért remélt. A z  indiai ipar fejlődésnek indult a háboru 
alatt, a földmüvelés vissza meredt. Jelentős volt a szoci
ális változás is: a kasztrendszer alapjaiban rendült rasg.
A katonaságnál a legkülönbözőbb kazstből valók egymás mellett 
szolgáltak.

Dél- Afrikában a háboru miatt ipari vállalkozá
sok történtek. A négereknek a nyugati technika behatolása 
következtében lelkiszémpontból valóságos földrengést 
kellett átélniük. Régi világképükben a fehérek megin
gatták őket. Ennek ellenére azonban nem voltak hajlan
dók velük semmiféle közösséget vállalni. Mind ez hozzá 
járult ahhoz, hogy a a faji kérdés végletekig kiéleződött

A gyarmati és félgyarmati népek nem akarnak többé 
régi módon élni. Nemcsak arról van s zó, hogy elviselhetet- 
lenné lett számukra a gyarmati rabság kötele, hanem arról, 
hogy rájöttek : meg van a lehet őség arra, hogy szétszakit- 
sák ezeket a kötelékeket.

c./ A fehér ember tekintélyének a megrendülése
a harmadik oka, a gyarmati rendszer megrendülésének. A fehérek tekintélye Keleten elöször akkor rendült meg,
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amikor a cári Oroszország- Japán közötti háboru a század 
elején / 1902-1905 / Japán győzelmével végződött. Meg 
lehet verni a fehér embert !!! Ez a hir felvillanyozta, 
lázba hozta Keleten az embereket. Csak jól felfegyver
kezett hadsereg kell, csak tanulni kell és megverhet 
jük a fehéreket. Indiai , kinai, japán egyetemisták 
árasztották el a nyugati egyetemeket és tanultak csöndben 
szivósan és figyelték a nyugat titkait.

Az a Mészárlás, amit a fehérek a II. világháboruban 
véghez vittek véképpen kiábránditotta a szines népeket.
3 . / Jelenlegi helyzet . 
  Ázsia :

Félgyarmati sorban élő népek/önálló államot 
alkotnak, de továbbra is függő helyzetben 
vannak/:
India / angol gyarmat volt /
Pakisztán / " " "/
Ceylon " " ”

elszbaditó harcot vívnak:
Vietnam / fraancia gyarmat volt/
Burma / angol gyarmat volt /
Malájföld " "      "
Indonézia / holland gyarmat volt.
Fülöp szigetek / USA gyarmat volt/ Afrika: Francia gyarmatok :Marokkó, Algir, Tunisz,
Francia Nyugat Afrika, Francia Egyenlitői 
Afrika, Madagaszkár, Francia Szomáli.

Angol gyarmatok :  
Sierra Leone, Aranypart, Nigéria, Uganda, 
Kenya, Tanganyika, Dél- Afrikai Unió . 
Angol- Egyiptomi Szudán.

Belga: Belga Kongó,
Portugál : Angola, oeambique,
Spanyol: Spanyol : arokkó, Spanyol Szahara. Kanári 

Szigetek. 
Egyiptom / angol érdekterület/
Etiópia / Angol érdekterület./

Valóságban ma már csak két gyarmatositó nagyhatalomról 
beszélhetünka Britt Birodalomról és az USA-ról .Sőt mind
inkább ugy áll a helyzet, hogy csak az HSA marad birtokon 
belül.

Az elmult évben uj nagy rések támadtak a gyarmati renszer 
fal n.Vietnamban nagy offenziva indult a farncia gyarmati 
haderő ellen, októberben a Keik- Afrikai Kenya indított 
küzdelmet a gyarmati rendszer ollen. Irak népe is harcra 
kelt elnyomói ellen. Észak- Afrika népei fokozták harcukat 
a gyarmati iga lerázására.

Érdemes számba venni azt is, hogy az ENSZ. albizott
ságaiban -ilyen javaslatok hangzottak el,az elmúlt évben 
a gyarmati kérdéssel kapcsolatban. Közigazgatást 
végző hatalmak helyezzék hatályon kivül vagy módositsák  
mindazokat a. törvényeket és rendelkezéseket, amelyek a 
gyarmatok helyi lakosságát, faji, vallási vagy egyébb meg
különböztetéssel sujtják." " A Del- Afrikai Unióban 
a faji kérdés területén-uralkodó helyzet megjavitása érdé - 
ben létesitsenek bizottságot." " Ismerjék el minden nép és 
nemzet önrendelkezési jogát. Ismerjék el az önkormányzattal 
nem rendelkező és gyámság alá helyzett területek népeinek 
önrendelkezési jogát, adjanak e népeknek önkormányzatot, 
ha azt kérik.
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II.
V i l á g m i s s z i ó  .

1. Gyarmatmisszió .
Kolumbus Kristóf 1492-ben felfedezte Amerikát. Vasco 

de Gama portugál hajós 1497- 1499- ben Dél- Afrikát a Jó- 
reménység foknál megkerülve eljutott Indiába. A római pápa 

a mga számára igényelte az egész világ feletti uralmat s a
felfedezett uj országok meghóditását azza a feltétellel 
engedélyezte, hogy a felfedezők ahova lábukat beteszik 
mindenüvé magukkal viszik a keresztet. A nagy felfedezőket 
utjaikon paok kisérték, nemcsak azért, hogy az expedició 
tagjainak lelkipász legyenek, hanem azért is, hogy az 
uj országokban élplántálják a keresztyénséget. A spanyolok 
különösen buzgólkodtak a pogányok megtéritésében. Hogyha 
a térités szelid-eszközökkel nem ment, akkor az erőszaktól 
sem riadtak vissza. A spanyolok szivükön hordották a po
gányok megtéritését, de még sóvárabban igyekeztek bennszü
lötteket kiszipolyozni. Szivtelenül robotolt sanyar
gatták öket azon a földön, amelyt tölük raboltak el. A benn- 
 szülöttek rettenesetesn szenve dtek és ezrével haltak meg a 
kegyetlen bánásmód miatt, A rom . kat egyház is nagyon szi
vén viselte a pogányok téritéséenk az ügyét, de nem látott 
semmi okot arra, hogy az afrikai négereknek az összefogdo- 
sását és vásárlását megtiltsa. Megengedte, hogy szörnyüsé- 
ges módon szállitsák a rabszolga kereskedők áldozataikat 
azokba az országokba, ahol szükség volt rájuk. A portugálok 
Afrikából néger rabszolgákat hurcoltak Portugáliába azon 
a cimen, hogy kereszts é gre téritik őket. Egy pápai bulla 
szentesitette Liszabonban egy rabszolga piac megnyitását.
Ezen a piacon évenként 10 - 12.000 négert adtak el. E korból 
származó spanyol nyilatkozat világosan leleplezi missziónak 

a hóditásnak az összefüggését. " A fő cél- hangzik a nyi- 
  latkozat- ami bennünket további hóditásra indit, a szent 
katólikus hit hirdetése és terjesztése, hogy az indiánokat 
ebben a hitben oktassák és ők azután , mint erkölcsös embe
rek békességben éljenek." Ebben az időben a gyarmatositó 
nagyhatalmak a cápától kapták birtokul az ujjonnan megghódi- 
tott területeket.A pápa ugy járt el, mint középkori hübér 
ur. Az övé a legnagyobb hatalom a földön s ez a hatalom 
nem csupán a keresztyénekre hanem a pogányokra is kiterjed.

1650-ben alakult meg Párizsban egy rom. kat Külm issziói 
Társaság. Ennek a társulatnak a munkájában különös módon 
egyesült két törekvés. Az egyik a keresztyénség terjesztése, 
a másik a francia politika és kereskedelmi terjeszkedés. 
Ezekben az időkben a misszionáriusok egyszersmint politikai 
és keresikedelmi ügynökök is voltok. Nem egy esetben keres
kedésből tartottuk fenn magukat. E francia  külmissziói 
társulat egyik alapitó tagjának az inditványára hivta 
életre az állam a Francia Kelet- Indiai Társaságot, többek 
között abból a célból, hogy annak hajóin ingyen utazhassa - 
naka misszionáriusok. A Társaság eleinte szép munkát vég- 
 zett, a szerzetesek hősies szolgálatokat vállaltak. Késöbb 
azonban minden elpusztult, A vallásos buzgóság folyton 
keveredett politikai inditékokkal és hatalmi vággyal. A sze
mélyes életében teljesen önmegtagadó misszionárius 
gyakran kész volt hazája érdekében vagy. szerzetes rendje 
anyagi javára vagy missziójának segélyezésére kereske
delmi érdekek szolgálatába állni.



Jelentős mérföldkő a misszió történetében a Csendes Ócaáni 
szigetvilág felfedezése. Az Ujonan felfedezett területeken indul 
 meg az evangélium hirdetése. A  szolgálat végzésére missziói 
társulatok alakulnak. Nagy szolgálatot végeznek a bibliatársulatkok 
is.Nagyban előbbre segiti a misszió munkáját az Európa több orszá
gában megindult ébredés. Ennek mindenütt első gyümölcse a misszió i 
 kötelezettség felismerése. A megujuló egyhátakban előtérbe kerülnek 
azok a problémák, amelyekkel szemben a maga holt állapotában közö- 
 nyüs volt az egyház. Kezdetben magán közösségek inditották meg 
 missziói munkát. Az egyház ébredésével együtt jár, hogy saját- 

 jának tekinti az egyház ezt a szolgálatot. Sorra leomlanak a so-- 
rompok, amik a misszió munkáját akadályozták. Iz angol parlament 
rákényszeritette az Indiát markában tartó Keletindiai társaságot 
hogy a missziónak megadja a teljes munkálkodási jogot. Megindul 
Afrika felfedezése. A kapuknak ez a minden felé való feltárulása 

  uj feladatokat mutat meg a missziói kötelezettség tudatában 
  levő keresztyénségnek." Afrika feltárása bőséges teret nyit a
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   2.  Protestans missziói munka indulása . 
Néhány egyéni kezdeményezés után a pietiznus adott döntő 

 lökést tudatos missziói ,munka mag inditására. E kor egyre messzebbre 
s zétágazó missziói életének a lelki központja Halle, ahol Franke 
meginditja az első missziói lapot és a legkülönbözöbb országok 
keresztyénei között gyüjti a missziói munkához szükséges pénzt.
Ziegenbald és Plutschau a Dán- Hallei misszió munkásaiként 1706 
julius 9-én meg érkeztek Indiába. Ezt a napot számitják a protes
áns misszió születésnapjaként.

A pietizmusnak missziótörténeti szempontból legnagyobb 
alakja Zinzendorf Lajos, aki lelki atyját Franckét mind missziói 
tervének nagy koncepciója, mind a tényleg végzett munka tekinteté- 
ben messze tulszárnyalta, Zinzendorf és az általa alapitott 
 herrnhuti testvér közösség két évtized alatt többet végzett a misszió 
terén, mint az egész protestantizmus a megelőző két évszázad alatt. 
1782-ben 27 állomása van a hernnhuti missziónak 165 misszionáriussal.
 Csodálatos, hogy Isten ezek által az egyszerü , leginkább  
 iparos emberekkel hogyan tudott munkálkodni mindenfelé.

3. Világmissziói munka .

   A XVII. század nagyhatalma Hollandia. Itt is megkezdödik a
 külmissziói munka. Azonban az egyház nem jutott vezető szerephez 

ebben a munkában, mert azt, mint minden gyarmati ügyet kereskedel- 
m i  társasagokra biztak. Ezek a katólikus missziói területeken láttak 
m u n kához, a katólikus misszionáriusokat elüzték és a lakosságot 
protestáns vallásra kényszeritették.Kevés volt a misszionárius és
azok között is az igazán alkalmas ember. A század második felében
a munka lanyhult, megszünt az érdeklődés, hiányzott az áldozat-
hozatal ./ Virág S.: K ülmíssziói kézikönyv. 42 1./

   A  g y a rmatmisszió vagyis a szolgálatnuk az a formája, ame-
l yikben az evangélium hirderese alá volt rendelve a gyarmatositás-

nak , nem egy helyen ellenkezést váltott ki 
Japánban 1640-ben portugálok és keresztyének elleni törvényt 
h o ztak, melynek következtében 200 esztendőre bezárult Japán kapuja 

a misszió elött. Állitólag agy portugál hajóskapitány kijelentése:  
"  A  keresztyén misszió csak előkészitője a portugál téritésnek" - 
előzte meg a szigoru törvény megalkotását. A gyarmat misszió nyomai 
h osszu ideig fenn maradtak. Livingstone emlékezi k meg érdekesen 
utleirásában arról, hogy 1854- ben, meddig ismeretlennek hitt 
vidéken bukkant olyan törzsekre, akik kereszteket, Mária amulette-ket mutattak neki.



gyarmatositó politikának, de a gyarmatositó törekvések mellett 
megjelennek Afrikában a missziói kezdeményezések is,nem
csak a már meglevő nagy német missziói társaságok tekintik kö
telességüknek, hogy Németország gyarmatain munkálkodjanak, 
hanem egyenest azzal a célzattal alakulnak missziói társasá
gok, hogy a német gyarmatok lakosságával szemben teljesitsék 
a német keresztyénség bizonyaágtevő kötelezettségét." /
Julius Richter : Das deutsche Kolonialrach und die Mission.
18 1, /De megjelennek Afrikában olyan népek küldöttei is 
akiket semmiféle gyarmatpolitikai szempont nem kapcsol 
Afrikához . 1870-ben az ovambók között / Dél- Afrika/ kezdk 
meg munkájukat a finnek, ¿Jgymáa után állam munkába a norvé g  
és a svéd egyházak.

A XIX. századi világmissziói konferencia zárókövének 
az edinburghi világmissziói konferenciát tekinthetjük. Vegyük 
számba konferencia beszámolói alapján a misszió akkori ered
ményeit, A föld különböző pontjain akkor 377 missziói társu
lat állott munkában. Missziói szolgálatban állott 6388 lel
kész jellegü misszionárius. A missziói társaságok összes ki
küldöttjeinek száma: 21,307. Ezek mellett állott 5789 
felavatott bennszülött lelkész és 97, 184 egyébb bennszülött 
munkás. Megszervezett keresztyén gyülekezetk száma : 18,964. 
Keresztyének száma : 6.837,736. / Podraaniczky Pál : A 
misszió tudományának vázlata . 9  1./

Nézzük a világmissziói munka mérlegét. Ifj. Ceglédy 
Sándor " Az uj missziói eszmény " cimü dolgozatában 
1934-ben igy ir A nemzeti öntudat ugyszólván minden ke
leti országban éledőben van.E népek tudatára jönnek nemzeti 
kulturájuk értékeinek.Ezért a misszió iránti rokonszénv 
apadóban van: a missziót kezdik idegen intézménynek tekin
teni, amelynek munkája idegen kultura importálását jelenti 
a nemzeti kultura rovására.Mint ilyen " idegen"intézmény 
a misszió nehezn tud kapcsolatot találni m nép életével.
"Sok misszionárius ugyszólván teljes izoláltságban élt és 
halt meg a nép között, amelynek körében dolgozott. Szolgái 
voltak, elvégezte"munkáját" a missziói kápolnában, iskolá
ban vagy kórházban, de soha nem került élő kapcsolatba az 
emberekkel. Mindvégig exotikus, idegen, fura figura volt" - 
mondja egy tekintélyes misszionárius. A missziók gyakran pom
pás, nyugati stilusu épületeket épitettek, nemzeti zászló
jukat kitüzték és ha legkissebb összeütközésük volt a helyi 
hatóságokkal, rögtön a saját követségük szárnya alá bujtak, 
a helyi kulturát nem sokra becsülték és annak helyét a saját;
" fejlettebb" müveltségükkel igyekeztek pótolni. Sőt gyak-  
 ran azt a fáradsgot sem vették, hogy a nép nyelvét megtanul- 
jak. Ha még ehhez hozzátesszük, hogy a misszionárius 
gyakran ugy tünik fel, mint aki: hallgatólag helyesli anyaor
szága önző imperializmusát, megérthetjük, hogy misszió 
sokhelyütt mindvégig izolált, ellenszenves, idegen intézmény 
m a r a d t . "/ Külmissziói jubileumi emlékkönyv. 1934. 84 1. /

J. C. Hoekendijk holland misszionárius igy méri le a 
világmissziót. A misszió virágkora egybeesett a hagy felfe
dezésekkel és a gyarmati imperializmus kialakulásával s be
illeszkedett ezeknek kereteibe.1901-ben az egyik angol missziós 
társaság jubileumi kiadványa:" A birodalom lelki terjeszke
dése cimen jelent meg. Nehéz lenne megállapitani, hogy. Isten 
országa vagy az angol birodalomra történik itt utalás. A könyv 
boritólapján a keresztet az angol- amerikai zászlók lengik 
körül. Nyugat és a misszió együttes terjeszkedése a XIX. 
századi világmissziós tevékenység legfőbb jellemvonása.. 
Ennek az együtmüködésnek a káros következményeit mutatja,hogy
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Keleten a misszionáriusokat az " imperializmus kopóinek " 
nevezgették.Afrikában megszületett a cinikus mondás:" Mikor a 
fehér em berek közénk jöttek, övék volt a Biblia s miénk az 
ország, most miénk a Biblia s övék az ország." Vagy még cini- 
kusabban:" fehérek azt mondták, hogy hunyjuk be a szemünket 
és imádkozzunk s mialatt mi ezt tettük, eljöttek más fehérek 
és ellopták a füldünket." A legutobbi Világháboru döntően 
befolyásolta a missziói munkát. 1939/40.-ben a szövetséges 
befolyásu körzetekben a német misszionáriusokat internálták. 
1942-ben a Csendes óceáni háboru kezdetén a szövetséges álla
mok vonták vissza misszionáriusaik nagy részét, a megmaradta- 
kat pedig a japánok internálták. Ezekben a tényekben leftle- 
ződött le a missziói munkának az u.n. keresztyén nemzetek 
imperializmusával való össaeszövödése. A misszionáriusok 
igyekeztek a gyarmati politikával való azonuiolást elkerül
ni, igyekeztek munkájuk,sajátos egyházi jellegét hangsulyoz
ni. A külső tényező miatt azonban a missziói munkát nem egy 
helyen abba kellett hagyni.
 4. Ifju egyházak . 

Az evangélium ereje független a z  evangéliumot hirdetők
nek a bünétől. Ennek a ténynek az igazságát legvilágosabban 
a misszió igazolja. Bár mennyire is elhomáyosult sok esetben 
a missziói mezőkön a szolgálatot végzők elött a tényleges 
missziói feladat, a misszió munkája még sem volt gyümölcste- 
len. Isten áldása kisérte a misszió legutobbi  

 155 esztendejének bünökkel, mulasztásokkal, szenvedé
sekkel, nyonoruságokkal, vértanuságokkal megtett és megharcolt 
utját. Voltak bőségesen olya n ok is, akiket a Krisztus iránti 
szeretet nem tudott az Ö követésének keskeny utjáról letsri- 
teni. S a misszióért imádkozók hüséges tábora is könyörgött 
az Isten vetésének szárba szökkenéséért.Bőséges gyümölcsöt 
termett az evangélium hirdetése. A missziói mezőkön egymás 
után alakultak meg az önnálló, bennszülött igehirdetők szol
gálatára s a nép erejére támaszkodó egyházak.

Mi segítette elő az ifju egyházai megszületését? 
misszó célja az, hogy fölöslegessé tegye önmagát.Az evangélium 

hirdetésének van egy pontja, aminek elérése után önálló utra 
kell bocsájtani az ige hallgatókat. A misszió ahol vonakodott 
ezt megtenni, ott Isten kényszeritétte elndulni az evan
gélium gyermekeit. A pogány világ fiatal keresztyénségét az 
első világháboru és a hozzá kacsolódó események arra döbben
tették r ,.hogy a világ események fordulata közben a misszió 
legjobb akarata sem biztositék a fennmaradásukra.Existenciauk 
csak akkor van biztosítva, ha gyülekezetekben és tagjaikban 
élő és szolgáló tagjai a Krisztus testének. A második világ
háboru, a népek öntudatra ébredése és a világszerte folyamat
ban levő nagy társadalmi átalakulások véglegesen pontot tettek 
a világmisszió elmult korszka után. A fiatal egyházaknak, 
sőt magának missziónak is létkérdése a helyi egyházak önálló 
életének megerősődése. Mind tudatosabban jut kifejezésre 
a fiatal egyházak önnálósulási törekvésében három követel
mény : önkormányzás, önfenntartás, önpropagálás / misszió./

Milyen következményekkel járt az ifju egyházak megala
kulása?

A missziónak az utóbbi években az a célja, hogy feles
legessé valljanak az idegenből jött misszionáriusok ás a benn-

szülött egyházak a saját lábaikra álljanak saját lelkészeikvezetésével.



Ahol a szines népek fegyvert fogtak szabadságuk kivivá- 
vára ott a fehér misszionáriusokkal való érintkezés egyenlő 
volt a haza árulással. Ilyen körülmények között érthető,
hogy az ifju egyházak maguk sürgették önnálósulásukat és 
ahol szükséges volt, ott maguk szólitották fel távozásra a 
fehér misszionáriusokat.

A világ legnagyobb részén Isten eltávolitotta a fehér 
ember egyházát, megszünt a fehér ember felsöbbrendüségi tu
data. Ennek megfeleően ma már nem egyes ”felsöbbrendü " 
s egyes "sötét" földrészek határozzák meg a misszió szol
gálatát. Az Egyház legyen a világnak bármelyik részén 
minden nép felé felelős a misszió szolgálatáért.

5.  A misszió önmagára eszmélése . 
A világmissziónak az a nagy fordulata, amit az ifju 

egyházak megszületése jelentett nemcsak az evangélium 
hallgatóinak táborában okozott nagy változást, hanem az 
evangélium hirdetőinek életében is. Misszionáriusok arra 
kényszerültek, hogy őszintén felmérjék a helyzetet, eg- 
látták világosan a mult szolgálatának hibáit s igyekeztek 
keresni a kibontakozás utját. Ennek igazolására álljon itt 
néhány misszionárius megnyfclatkozása.

H. Wischi :" Agyarmati időkben komolyan arra törekedtek, 
hogy a XIX. sz. már odvasodó polgári világának a rendjét s 
annak biztositékát átvigyék a szines népekre, ugy azok 
kizsákmányolására, mint elöbbre segitésére. Most mind ez ité
let alá kerül s kiderül, hogy amit átvettek belőle csak 
nehezen tartható meg sőt nem is kivánatos azt megtartani. 
" A Nyugat missziói munkája ma azzal tisztul, abban itéltetik 
meg és azzal válik még az existenciája is kérdésessé, hogy 
belekerült ama nagyhatalmak uralminak összeomlásába,amelyek 
l00-150 év elött ajtót nyitottak néki."

Hoekendijk : " Az imperilalsta törekvésektől a keresztyén 
misszió elszakadt.Teljes mértékben támogatja a bennszülöttek 
önállósági szabadságai mozgalmát. Az indonéz szigetvilágban 
most tombol a harc: hollandok ujra le akarják igázni a már 
már szabad indonézeket. Ezekkel a törekvésekkel szemben a 
holland missziói tanács élesen felemelte a szavát."

Devanandan indiai professzort:" Sokan várják, hogy a 
ker. gyülekezetben kompromisszum nélküli állásfoglalás lesz 
a kaszt rendszer kérdésében.—  Az Egyház gazdasági alapjának 
ujjá rendezésére van szükség. Függő helyzetünkből, a régi 
egyházhoz való kötöttségüjkből kell megszabadulni."

Inditott kinai misszionárius:"Szeretnénk a mostani 
ázsiai és afrikai gyarmati rendszere megszüntesét 
látni. Ne beszéljünk többé a gyarmati népek fejlődéséről. 
Elmaradottságuk megszüntetésének utján az első lépés legyen 
számunkra felszabaditsuk."

Ezek a megnyilatkozisok a misszió egészének álláspont- 
já t képviselik, amint ezt a világmissziói konferenciák 
nyilatkozataiból is látjuk.

1938 Tambaram /India. /: 
 

A kialakuló uj egyháznak nemcsak az egyetemes egyház öröksé
gébe, hanem az illető népbe is bele kell gyökereznie. Részt 
kell vennie a társadalmi élet megjavitására irányuló mozgal
makban. A keresztyén szeretet nem nézheti tétlenül azt a 
gazdasági életet, mely egyesket nyomorba, nélkülözésbe visz.

 Lelkipásztorra, misszionáriusra ker. lehet közömbös az illető 
n ép gazdasági helyzete. Ezt ismerni elengedhetetlen felté
tele a szolgálatnak."

1949 Bankok / Sziám /: A konferencia alaptémája :
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Az egyház az uj szociális és politikai életben. Részle
tek a konferencián hozott határozatokból :" Az egyháznak 
észre kell vennie a szegénységet , miközben a mennyről pré
dikál. Az egyháznak meg kell értenie az emberi szabadság 
utáni v ágyat. Meg kell, érteni az uj életcélokat, foglal
kozni kell a világ nézetekkel. Ismernie kell a szocializ
must és a nacionalizmust, mert midnd a kettő erősen hódit 
keleten. A fiatal egyházak ne csak passzív szerepet foglal
janak el a mában, vegyenek részt benne tevékenyen.- A 
konferencia nem hallgathatja el, hogy az egyház szociális 
téren csődbe jutott. "

1952 nyar án Willingenben megtartott missziói világ- 
konferencián felhangzott az a felismerés, hogy a gyarmati 
és félgyarmati országokban élő egyházak tovább már nem lehet
neksemmilyen vonatkozásban sem a gyarmati elnyomás eszközei 
vagy segitői, hanem ezeknek mindenütt a nemzeti szabadsághar
cokhoz kell csatlakozni ok és az evangélium ügyét nem, szabad 
összekeverni a gyarmatositókéval.

III.
Summázás .
/Gondolatok a megbeszéléshez. /

1./ A gyarmatositás kisértés volt a misszió számára .
A világmisszió munkájának megindulását több féle tényező 

segitette elő. Belső inditást adott az egyház megelevenedése,
ébredések, rádöbbenés az evangélium hirdetés elkötelezésére. 
Külső lehetőséget adott uj országok felfedezése, a gyarma
tositás megindulása. Ezek tették konkréttá a missziói 
parancs teljesitésének a lehetőségét. Közel hozták a fehér 
embesr számára eddig ismeretlen pogány világot. Mind többek
ben ébredezett a felelösség azok iránt, akik eddig semmit 
nem tudtak Krisztus evangéliuma felől. Az evangéliu  hirde
tés lehetősége több helyen kisértéssel járt. Külső tényezők 
igyekeztek szolgálatba állitani az evangélium munkásait. So k 
misszión árius bukott el ebben a megkisértésben. Ki volt 
ennek az oka?

a./ Bizonytalan teológiai alapon állt a missziói munka. 
A rom. kat. spanyol és portugá1 misszió mögött a pápa 
hóditó szándéka állott, iz a korabeli rom. kat teológiában 
nyert megalapozást. A világ hóditás munkáját ez alá rendelte 
a római egyház hóditó tevékenységének. A holland református 
gyarmatmisszió rugója az igény volt, amivel az állam fordult 
a misszió felé. Kár a XVII század folyamán nagy uralkodók ás 
államférfiak lelkét foglalkoztatta a misszió gondolata s 
tervék kisérletek születtek ebből, melyek csak később váltak 
ugyan valóra, de eredetüket tőlük n érték. Ilyenek voltak a 
Holland Usselinx gyarmatpolitikus, a nagy svéd király 
Gusztáv Adolf és az államférfiu Oxenstierna, továbbá 0. 
Cro mwell és IV Frig es d án király. / Makkai Sándor : Az egház 
misszió i munkája. 346 1. / A modern világmisszióra pedig 
igen sok helyütt volt hatással az Egyesült- Államokból 
elindult "Social - Gospel" a keresztyén csociális reform 
törekvések teológi ja, k szerint a "szociális evangélium" 
szerint Isten országa nem a mennyország, hanem egy ideális 
földi társadalom. Ez az immanens , humanisztikus teológia 
kezdte lassan átitani a missziói munkát. Sok helyen az 
evangélium hirdetés háttérbe szorult, épültek a kórházak, 
iskolák. Az emberbaráti, társadalmi kultur szolgálat fölébe
kerekedett az üdvözitő. megmentő evangélium sürgős hirdetésé- nek .
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b. /

Bizonytalanná lett a misszió célkitüzése . 
E. Szanley Jones indiai misszionárius igy ir:"Elneveztek 

minket nemzetközi fogadatlan prókátoroknak. Más oldalról az 
a kritika ér, hogy faji felsöbbséi tudatunkat, elégitjük ki. 
azáltal, hogy más népek szolgálatára megyünk. Mi vagyunk az 
imperializmus bearátságos oldala, elől megyünk mi és a z  
iskolák, kórházak és emberbaráti munkánk nyelvén beleszó
lunk a viszonyok ba, utánunk pedig jön az imperializmus  
birodalom nevében elfoglalja az előkészitett helyet, vagy 
a kapitalizmus veszi át ás zsákmányolja ki azt a területet, 
melyet rettenthetetlen missziónártusok nyitottak meg .Sőt 
azt is halljuk, hogy az egész missziói munka voltaképpen 
csak egy nagy tévedés, mivel nem kersztyén kutatók 
szerint Jézus utolsó parancsa betoldás. " U gyancsak Szanley 
irja:"A háboru végén az volt az általános felfogás, hogy 
a világ bajainak csodaszere a demokrácia és Amerikának, 
mint demokratikus ideál megtestesitőjének az a feladata 
hogy a keresztyénségtő1 áthatot demokráciát az egész vilá- 
gon elterjessze. " /Krisztus India országutján : 25 1./

A misszió, mögött álló gyülekezetekből kiveszett igen sok 
helyen Krisztus szorongató szerelme, sokaknak fogalmuk sincs- 
arról, hogy mi az egyház, mi a misszió célja. Nincs közük 
az evangéliumhoz. Igen sok esetben. nem tudják , hogy a 
pogényoknak azárt kell Krisztust prédikálni, mért értük meg 
halt. Igy került többek között mint valótlan misszió cél 
előtérbe a szánalom. Az Egyház mely több helyütt elveszitette 
kapcsolatát az élő Krisztussal, hamis felsőbbrendűségnek 
lett a rabja. Gazdagnak, jómódunak, jótevőnek képzelte 
magát, ugy gondolta, hogy messze fölötte áll a " nyomo
rult pogányoknak" Elfelejtette, hogy bár civilizáltabb 
a pogányoknál, de ugyanazokkal a bünökkel van az élete megter
helve, mint azoké.

c,/ A missziónáriusok elbukásának oka még az is, hogy 
benne éltek mindenestül korukban. Nem látták a valóságot. 
Voltak, azonban, bőven olyanok is, okik nemcsak küldetésüket 
végezték hüségesen, hanem a felismert igazságért készek voltak 
szenvedni is. Ziegenbalg indiai misszionárius állandóan 
harcba állt a gyarmatositó tiszviselőkkel. Egy alkalommal 
négy hónapi, börtönre itélték azért, mert egy szegény 
özvegynek az egyik igazságtalan gyarmati tiszviselővel szem
ben pártját fogta. Misszionárius társát Plütschaut ugyancsak 
tömlöcbe zárták határozott magatartása miatt.
 2.  A misszió rádöbbent arra, hogy helytelen uton járt.

A misszionáriusok őszi tén felmérték munkájukat s 
felismertek minden teher tételt. Ezt a felsimerést nem egy 
esetben tettek követték. Dél Afrikai államszövetség a faji 
ellentéetek hazája. Szinesek és fehérek között kiáltók a 
szociális ellentétek / pl. a- munkások fizetése tekinte
tében. / A szinesecnek külön iskolákat, szinhazakat 
szállodákat épitenek, még a vsután is külön jegypénztárt kell 
használniok. A keresztyén egyházak tanácsa tiltakozott a 
miniszter elnöknél a faji megkülönböztetések  
miatt. Kihalgatáson azonban a miniszter nem fogadta őket.

A misszió önmagára eszmélését Isten munkálta. A törté
nelem alakulása, a britt birodalom gyarmati erejének meggyen
gülése, a gyarmati népek felszabaditó harca, mind olyan 
tényező volt, ami mind hozzájárult a misszió uj felismeré
seihez. H. Witschi igy ir : " Az elmult esztendőkben igen



kemény csapásokra volt szükség, hogy ez a látás vérünkké 
valljon, olyan lassan és kelletlenül mozogtunk a bennszülött 
egyházak irányában ás olyan nehezen szántuk rá magunkat az 
önkánte beilleszkedésre és alárendelésre, hogy csupán a kül
ső mélyreható politikai események és Európa mélyreható 
hataolm vesztése kényszeritett rá, hogy végre komolyan meg
változtassuk magatartásunkat. Ha azt, ami 1939 óta Keleten 
törént végig gondoljuk, azt kell megállapitanunk, hogy 
Isten keményen kézbe vette az európai missziókat, hogy 
kigyomlálja belőlük az anakronizmusokat. Mert nyilvánvalóan 
nem voltunk készek jószántunkból spontán módon és a misszió 
lényegének biblikus felismerése alapján feledni szines 
testvéreink egyoldalu függőségének régi állapotát. Külső 
események nyomására kényszerültünk erre. Azt kell meghalla
ni Istentől, hogy a misszió ügye nem bukik el a nyugati 
misszionáriusok visszavonulásábal. " / Evangelisches 
Missionsmagazin 1982 jan. szám ./

III A misszió mai utja visszakanyarodás a missziónak 
a Bibliában adott módszeréhez.

Hosszu évtizedekn át a mis sziói állomások nagy hálózatában 
csupán európaik végztek felelős munkát. A bennszülött , 
önálló egyház létrejövetelét távoli végső célnak tekin
tették. A XIX századbeli kontinentális missziói társulato
kat erősen befolyásolták a gyarmatósitók elgondolásai. 
Komolyan sohasem számoltak - állapitja meg egy misszionárius 
a kiküldött misszionáriusok munkája leállásának lehetősé
gével. Nélkülözhetetleneknek látszottak. " Hiszen atlaszként 
hordták a vállukon - irja Witschi - a gyülekezetét. Rajtuk 
volt a felelösség, a missziói munka tovább vitele.

Ma már világos az uj cél, hit felé hald a misszió, 
önálló, felelős gyülekezeteket kell alakitani. Ennek a  
gyülekezetnek magának, minden külső támogatás nélkül 
kell tovább haladni a hit utján s létét a kivül való 
világgal szemben önmagának kell megvédenie. Pál apostol 
is ilyen missziói módszerrel dolgozott. Megvetette a 
gyülekezet alapját, nem egy esetben az csupán néhány 
Krisztusra talált lélek összefogása volt s akkor tovább ment, 
s uj gyülekezeteket alapitott. Ma a missziói parancsban 
különös nagy hangsuly esik erre a szóra :"menjetek "Ennek 
az egy szónak az átélése megtisztotja a missziót minden 
mellékgondolattól. Isten vissza vezeti a misszió igazi 
céljához, a Megfeszitett Krisztus hirdetéséhez .
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