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Előszó : A könyv elsősorban theol.hallgatók számára készült 
és ezek számára tartott szemináriumi előadások gyü jteménye, d e  
természetesen jól használhatják lelkészek és laikus olvasók is.  
A misszió történetéről a második világháboru kitöréséig beszél  
és az adatok is ebből az időböl/1958/ valók.  

     A  jelenkor Aberly szerint sorsdöntő a misszió számára ,me r t  
 most lassanként elmosódnak a bel- és külmisszió határai.És akár
mi is történjék a jövőben a jelen föltétlenül egy korszak lezáru
lását jelenti és egy ujkorszakot nyit meg.
 1.fejezet: A missziói munka szentirásbeli alapja. 

A keresztyénség születésé től kezdve missziói vallás volt.Törté-
netileg kevés ilyen vallás van.A buddhizmus, és az Izlám még ilyen
vallások, amelyek irni verzálj s igénnyel lépnek fel.Ezeken kivül ilyenek 
korunk nagy mozgalmai, amelyeknek ugyan elsősorban nem vallási igénnye k  
      pl.a nemzetiszocializmus stb. 

Szentirásban-nem ugy/mint a görögök,babyiloniaiak,hinduk/ 
szentkönyveiben-már a teremtéstörténet is az egész emberiségre vonat- 

  kozik.Minden ember részese a bünesetnek is és az egész emberiségre 
 érvényes a megváltás igérete. A Noéval kötött szövetség is az egész



  megmaradt emberiséggel való szövetségkötés.Később Abrahámnak  
adott isteni igéret is az egész emberiségre vonatkozik. 
   A  tv.adás idején a töv.utja nyitva volt mindig az idegenek 
számára is /Ex.12,l9/A próféták igehirdetésben pedig még fokozottabb 
mértékben jelentkezik ez az univerzalizmus,gondoljunk különösen

Esaiásra,aki a pogányokat is besorolja Isten népei közé/Es 2,4 stb/ 
ésa z  uj Jeruzsálemet ugy festi meg,mint ahol minden nép imádja az 
Urat.Ez a kép Dánielnél is megtalálható Dn 2,44.

Az UT korában sem volt excluziv a zsidóság:gondoljunk a prozeliták 
ra,vagy arra hogy az istenfélő pogányok számára fent volt tartva 

egy hely a zsinagógáikban,noha ezek a pogányok nem is voltak 
körülmétélve.Jézusban lett teljessé az OT univerzális idénye. 
Jézusban nincs többé zsidó és pogány minden emberi válaszfal leomlott 
B enne.

Az eg ész UT-ot fel lehet ugy fogni,mint egy nagy missziói mozga- 
lom leirását.igy Jézusnak ez az ivéje lenne a központ :" Amint engem 
küldött az Atya ugy küldlek én is titeket"Jn 2o,21.Jézus minden néphez 
küldi az övéit feltámadása után Mt 28,19.Jézus az övéit apostolok
nak küldötteknek nevezte,ugyanaz a szó mint a misszionárius!Az 
evangéliumokban és az Actában egészen azonos a felfogás a missziót 
illetőleg.A pünkösdi különböző nyelvek ajándéka mintegy szimbolizálja 
az evangéliumnak minden népre kiterjedő igényét .Aztán István 
vértanu megkövezése előkésziti a nagy utazó misszio náriusnak Pál 
apostolnak az életét.Antiochia lesz az első nagy keresztyén missziok 
bázisa.Semmi sem tudja megállitani Pált és társait,az evangélium 
terjed,átkerül Európába is,igy eljut a világ fővárosába Rómába. 
Lukács be is fejezi itt az Actát,hiszen a nagy célt elérték: az akkor világ központja már tud az Evangéliumról !

Az apostoli levelek az első missziói mezők életét tükrözik 
vissza.A maiakhoz hasonló problémákkal küzdenek az apostolok 
leveleikben.Még a Jelenések könyvét is felfoghatjuk missziói iratnak: 
amelyben meglátjuk az akkori egyház küzdelmét és győzelmét a világon 
Egészen uj fény derül az UT iratokra ,ha egyszer ugy vesszük kézbe 
ezeket,mint missziói tudositásokat,leveleket,vagy traktátusokat.
Az apostoli idők missziói módszere:Az első misszionáriusoknak 
egy üzenetük volt,ezt akarják ismeretessé tenni:ez az üzenet a 

 názáreti Jézusról szólt,életéről haláláról és feltámadásáról.
    Ennek az igehirdetésnek a nyomé kialakultak a gyülekezetek.
Pál munkájára ez volt nagyon jellemző :ő csak elkezdte a munkát 
"plántált " a többit a megalapított gyülekezetre bizta már.Ezek a 
megalapitott gyülekezetek mintegy stratégiai központokként szere
peltek,a z organizáció feje az öregek tanácsa volt.Elsőrendü fel
adatuk pedig az evangélium terjesztése.Pál időnként felülvizsgálta 
a megalapitott gyülekezeteket és ezzel, valamint leveleivel mintegy 
felügyeletet gyakorolt felettük.Ezért a munkájáért semmiféle 
anyagi ellenszolgáltatást nem fogadott el,saját két keze munkájával 
tartotta el magát,segitséget csak akkor fogadott el,amikor 
börtönbe került /filippibeliektől/.Persze Pál magatartását nem lehet 
törvénnyé tenni,mert az Ut nem   törvénykodex.Olyan eszközöket, 
mint a könyvek,iskolák,korházak,az anyaegyháztol jövő pénzbeli 
támogatás kár volna elejteni csak azért,mert ezekről nem olvasunk 
Pálnál.

A legfőbb motivum ezeknek az első misszionáriusoknak az életébe: 
a Krisztusnak való teljes engedelmesség volt.Krisztus szerelme szo
rongatta ezeket az embereket. az megmutatkozott az emberek iránti



szeretedben is.Minden embert féltettek a kárhozattól és népakartak 
menteni.Mások üdvössége is szivügyük volt.Semmiféle kulturális 
céljuk nem volt a misszióval,az üdvösség: kérdés volt döntő és ez 
 elég volt. 

  Az apostoli kor missziójának eredménye:Sajnos olyan pontos adatok
  nem állanak rendelkezésünkre,mint a jelen missziói munkájáról.
 Pál munkájának a nyomán az evan gélium felhangzottSyriában,Kis-Ázsi- 
ában ,Macedoniában,Görökországban,Olaszországban és talán-bár ez 
történetileg nem bizonyithato Spanyolországban is.Péter munkál
kodott Babyloniában,Syriában,Kis Ázsiában valószinüleg Korinthusban 
is, és végül ahogy a traditio tudósit Rómában halt vértanu halált./? 

János Kis Ázsiában müködött Efezus környékén.Tamás kelet felé ment 
és valószinüleg az Eufrate s északi vidékén fejtett ki tevékenységet 
A traditio szerint Indiába is el jutott.Ezeken kivül sok sok 
névtelen férfi és nő vitte az evangéliumot mindenfelé.Filepen 
keresztül Ethiopiába is eljutott a keresztről való beszéd.Egyiptomba 
az evangéliumot Apollos és talán Márk is vitték.Gustaf Warneck szeri 
az első század végén a keresztyének száma mintegy 2oo,ooo lehetett.

 2.fejezet:Az apostoli kor utáni misszió./loo-313 ig/ 
 Ezt a korszakot általában az üldöztetés korának ismerik.A Római 
Birodalomban már itt is,ott is éltek keresztyének,de még mindenhol 
kisebb-ségben.Ebben a korban jobban ismerjük a martyrok neveit,mint 
a misszionáriusokét.Az evangélium a tömegek között az egyszerü 
névtelen hétköznapi keresztyének által terjedt,igy joggal nevezhet
jük ezt a kort a laikus missziói munka korának.Természetesen azért 
voltak nagy és neves keresztyének is ,mint Justinus martyr,Alexandr 

ai Kelemen stb stb.
Ekkor kezdődik az egyház hivatalos oktató munkája a különböző 

iskolákban,melyek kötött talán leghiresebb volt az alexandriai 
iskola,melyet a legkorábbi keresztyen theol.seminariumnak tekinthe
tünk. Elkészülnek a különböző Szentirásforditások:latin,szir,egyiptom 
szöveggel,elterjed a .görög nyelvü LXX és az UT iratok szintén a 
használatos görög nyelven,igy az egész Római Birodalom megismerkedhe 
tett a szentiratokkal.

Elterjed a keresztyén hit mindenfelé a Római Birodalomban 
Britanniától Indiáig ! a 314 ben tartott zsinaton püspökök képviseli 
Britanniát és a 325 - ös Niceai zsinaton minden ismert ország egyházi 
képviselői ott vannak!Egyiptom Alexandria központtal egyik góca 
ekkor a keresztyénségnek,az Alexandria iskola egyik vezetője törté
neti adatok szerint Indiában is jár és meglátogatja az ottan müködő 
keresztyén misszionáriusokat.A másik gócpontja a keresztyénségnek 
Eszakafrikában Karthagó volt/Tertulianus,Cyprianus/Karthago lakossá
gának egy tizede keresztyén ekkor Tertulliánus szerint.Eljut az 

evangélium Spanyolországba,Dél Franciaországba a felső Rajnától 
nyugatra eső Germániába,Britanniába.Ezekbe az országokba a római 
légiokon keresztül jut az evangélium.Szir misszionáriusok megtéritik 
Arménia lakosait és fejedelmét is,aki püspöke is lesz az armén 
egyháznak/Tiridates/Ismeretlen nevü misszionáriusok elviszik az 
örömhirt Perzsiába és Indiába is !

Ennek ajkorszaknak a vége felé a RB egy tizenötöde keresztyén ! 
Ez kb 5-lo millió keresztyént jelent.



Nagy Konstantin 315 ban kiadja a türelmi rendeletét,ezzel 
befejeződik a keresztyénség üldözésének a kora századokra.A 
keresztyénség államvallás lesz.A pogányságot lassanként üldözni 
kezdik,II Theodozius alatt megtörténik az,hogy felfegyverzett 
szerzetes csapatok pogány áldozati helyeket rombolnak le és erőszakkal 
"téritenek".De nem mindenhol igy ment az egyház terjeszkedése, 
voltak Istennek alázatos eszközei is,akik valóban az evangéliumot 
hirdették csak,ilyen volt Ulfilas a góthok apostola,tours-i St.Marton 
aki Franciaországban munkálkodott ,irországi St Patrick,vagy a 
Britanniában müködő st.Ninian.Abessziniában Frumentius és 
Oedesius hirdették az igét,ezeket mint rabszolgákat hurcolták 
Abessziniába,de Isten ezt a rabszolgaságot is fel tudta használni 
arra,hogy az Ö országa terjedjen.Arábiába is ismeretes lett a keresz
tyén hit még 5oo előtt,az itt müködő misszionáriusok neve ismeretlen, 
Mesopotámiaában és Perzsiában is megtalálhatok ekkor már a keresztyé- 
nek és valószinü ,hogy innen misszionáriusok Indiát és Kinát is 
elérték!

Az egyház és állam szoros összeszövődése terhére vált ebben a 
korban az igazi missziónak.Sokan csak érdekből tértek át,minden hit 
léikül.

 4.fejezet: A misszió 5oo-tól 800 ig.
A helyzet részben a népvándorlás részben az izlám térhóditása 

következtéiben elváltozott,amivel a keresztyén missziónak szembe 
kellett nézni.Olyan területek,ahol már régota élt az egyház ujra 
olyan k lettek mint érintetlen missziói területek/Britannia,Rajna 
vidéke stb/Az Izlám elfoglalta nemcsak a Szentföldet,hanem 
Damascust,Syriát,Egyiptomot,Perzsiát,Karthágót ,711 ben átkelt 
Jebel Tarik Moslem vezér a seregével a Gibraltári szoroson/róla 
levezték el Gibraltár nak./ és hét évvel később már egész Spanyol 
ország az övé volt.

Mindenkápp a szerzetesek lettek ebben akorban a missziói 
munka képviselői.kolostorokat épitettek az evangélizálandó területek 
határán és ezek a kolostorok lettek a misszió bázisai.Ezt a methodust 
a Rómái egyház mai napig is alkalmazza missziói munkájában.

Néhánym isszionárius nevét meg kell emlitenünk:Jónai szerzetese
/Jóna egy kis sziget Skóciától nyugatra/ (Columba volt.
Itt volt talán a világon az első misszionáriusokat képző iskola, 
érdekessége ennek a kolostornak,hogy független volt R ómától, 
 a pictek/skótok ősei/ britonok,walesiek és szászok között dolgoztak.
 Columbanus/545-615/ Kelet Franciaországban müködött,innen később 
Menekülnie kellet társaival együtt,Svájcba mentek,itt megalapitották 
a St galleni kolostort,majd Italiába kerültek,ahol szintén egy virágzó 
kolostort alapitottak
Augustinus/nem Szt.Ágoston/ Anglia evangélizátora.Wllibrord 
a frizek misszionáriusa,a mai ollandia helyén.Bonifácius Germánja 
apostola
Keleten alig maradt ránk ebből az időből hires misszionárius név. 

Legfeljebb jacob Baradaeust lehet megemliteni,akinek a k vetőit 
Jakobita keresztyénekének hivták,még a mai napig is ezt a nevet 
használják Indiában a szir keresztyénekre.

3 . fejezet: A misszi ó  3 1 3  kb.-5oo ig



5 .fejezet: A misszió 800 tól- looo ig — -----------------------------------
 Megalakul a Szent Római Birodalom Nagy Károly alatt .Gyakran a 
keresztyénséget kard al propagálták ebb e n  az időben/szászok/
Ez az idő a keresztesháboruk kora.Két misszionárius rendet alapi
tanak a Franciscánusok  és a Dominikánusokat.A franciskánusokat 
121o ben alapitották és rá ötven évre az akkor ismert világ minden 
országában működött már franciskánus misszionárius!Érdekes,hogy a 

 hatalmas Mongol birodalomba/az É .Jegestengertől az indiai óceánig, 
lés Moskvátol Cambalucig,a mai Peipingig terjedt/ kereskedők vitték 
A z evangéliumot.A velencei kereskedők voltak a leghiresebbek ebben 
az időben,ezek között is Marco Polo,aki Indiának addig europai ember 
Számára egészen ismeretlen részeiig is eljutott.Az ő utazásai 
tették érdekessé índiát az europai emberek számára és izgatta mind 
jobban és jobban a Nyugat fantáziáját az ismeretlen hatalmas ország, 
Marco Polo életének érdekessége ,hogy a budhisták szentté avatták, 
Ez ő utazásai nyitották meg az utat a franciskánusok számára is 
a távol keletre.
  Amint fenteb emlitettem,a szászokat Nagy Károly részben erőszakkal 

téritette a keresztyén hitre .Sokakat megölt, sokakat áttelepitett már 
keresztyénné lett lakóság közé,sokan masuktól elfogadták a keresz- 
tyénséget.Az az érdekessége ennek a furcsa térítésnek,hogy Isten még 
az ilyen gonoszságot is jóra tudja fordítani ,alig mulik el száz év 
a szászok életében és ők lesznek a Skandináv országok felé forduló 
misszió bázisává.

A Skandináv népek misszionáriusa Ansgar volt.M issziói munkáját 
Dániában kezdte.Ez a msisszio sem volt mentes a politikai szinező -  
déstől.Harald Klag dán herceg,hogy megerősithesse uralmát a francia 
királytól kegyes Lajostól segítséget kért és hogy bizalmat nyerjen 
felvette a keresztséget és misszionáriusokat kért országába,erre 
a kérésre való feleletképen küldték ki Ansgart Dániába.A dán alattvalók 
természetesen nem nagyon szivesen fogadták.Mivel a svédek ugy 
látszottak,hogy inkább hajlandóak elfogadni az evangéliumot Ansgar 
felment Svédországba és ott 5 évig időzött egészen addig,amig 831 ben 
püspökké nem nevezték ki Hamburgban.Uj módszerhez fogott Ansgar 
Hamburgban:maga köré gyü jtött dán és különböző szláv származásu 
gyerekeket,kitanittatta őket és visszaküldte hazájukba,hogy végezzék 
a misszió munkáját.Svédországba,Norvégiába,Dániába,sőt a távoli 
Grönlandba is küldött misszionáriusokét.Halála után a munka üteme 
meglankadt e-észen a 11 sz.ig nagyobb eredmények nem mutatkoztak. 
lol6-al Olaf norvég uralkodó trónraléptével aztán megindult a skandi
náv népek krisztianizálása.Dániában nagy Canut/Knuth/ Svédországban 
és Finnországban Eric király uralkodása alatt fogadta be a nép a 
keresztyénséget.Ebben az időben a skandinávok nagy hóditásokat 
végeztek:Franciaországban/Normandia/Angliában,sőt Siciliáig is el
jutottak.

Közép és kelet Európában is megindul a keresztyénség terjedése, 
bár it inkább erőszakkal,mint az evangélium hirdetésével,az északi 
és dél szlávok között,a magyarok között.avarok között terjed a 
ker.ség,.Cyril és Method a két ismert apostol a szlávok között.Ök 
a keleti keresztyénségből jött ek.Az oroszok Vladimir alatt fogadták
el a keresztyénség keleti formáját.Az erőszakos térités,a tömeg keresztelések a Dnyeperben a keresztyénséget igazán csak névlegessé tették ebben az országban!



A  balti provinciáidban is jórészt erőszak utján terjedt sajnos csak 
el a keresztyénség. 

Meg kell emliteni ,hogy ebben az időben már folyt a keresztyén 
missziói munka az Izlam hivei között,a franciskánusok végezték ezt 
a nagyon nehéz feladatot.A marokkoi mórok között indult meg ez a 
missziói munka,St Ferenc maga is elment Syriába és Egyiptomba misszió- 
nálni,a legnevesebb miszzionárius a Spanyolországból származott 
Raymond LuIl/1235-1315/ volt a mohamedánok között,korának egyik 
legragyogóbb tehetsége.Még nyolcvan éves korában is misszionált 
Hazájába tartva a tengeren halt meg a megkövezés sérüléseibe,amit 
hazaindulása előtt szenvedett.Messze kiemelkedik korából alakja, 
élete és evangélium hirdetése valóban keresztyéni volt.6 volt az,aki 
Avign'onban,Parisban ,Oxfordban ,Salamancaban és Bolognaban egyetemeket 
alapitott,ahol főleg a keleti nyelveket tan tották,hogy mi ssioná- 
riusokat képezzenek ki akik a zsidók és a mohamedánok közé készültek.

A zsidók ekkor már mindenfelé szétszéledtek,Spanyolországban, 
Franciaországban és Angliában voltak különösen nagyobb számmal.
Ezek az országok azonban inkább üldözték s e m  mint evangélizál- 
ták volna őket.Mégis meg kell emliteni egy dominikánus barátot,aki 
eredményes missziói munkát fejtett ki a spanyolországi zsidók között 
Vincent Ferrer.munká.ia nyomán kb. 2o,ooo zsidó keresztelkedett meg. 
Ugyancsak a dominikánusok Oxfordban is misszionáltak közöttük.

Ebben a korban tehát a szerzetes rendek,kolostorok voltak 
a missziói munka zászlóvivői.A megtérések vagy megtéritések után 
gondot fordítottak a tanitásra,nevelésre.És hogy ez a munka minden 
emberi gyarlóság ellenére is végeredményben Istentől való volt 
azt mutatja az,hogy Isten meghagyta és gyümölcsöztette a keresztyén- 
séget ott is ahol ebben a korban terjedt az el.
Az Európán kisüli misszió munkájából csak franciskánusokát kell 

megemliteni különösen a Monte Corvinoból származó Jánost akit 
első kinai misszionáriusnak tekinthetünk.Ö 1294 ben elérte Peipinget 
,munkája során 6,000 megtértet megkeresztelt,két templomot emelt, 
és egy társával lefordította az UT ot és a Zsoltárokat kinaira.

Összefoglalva az eredményeit ennek a kornak azt kell mondani, 
hogy a legjelentősebb a területi terjeszkedése a kersztyénségnek. 
urópa nagy-ban és egészében legalább névleg keresztyén lett, vagy 
jobbanmondva:megismerkedett a kersztyénséggel.Nagyobb veszteségek:
É .Afrika ,Kisázsia,Arabia és Perzsia voltak,amely területeken az 
Izlam végezte hóditó munkáját.Az Izlam ,mint egy áthághatatlan fal 
meredt a"keresztyén” nyugat elé,talán ez is oka volt annak,hogy ezek 
az országok megpróbáltak az ellenkező irányban hóditani/Amerika/
6.A fejezet: A modern idők missziójának előjátéka
Itt három döntő tényezőt kell csupán megemliteni melyekről nem 
szükséges bővebben beszélni: Uj felfedezések,Reformáció,Könyvnyomtatás



Az R.k. misszió kezdete összefügg a XVI. sz. felfedezéseivel, 
a nagy felfedező országok ugyanis kifejezetten katolikus országok 
v oltak:Spanyolország,Portugália. 1492 ben Columbus felfedezi
Amerikát,Néhány évvel később vasco de Gama /1498/ megkerülve Afrikát! 
eljut dél Indiába.Nagyon jellemző a korra az,hogy Sándor pápa 
egyik bullájában kettéosztja a földet:Európától nyugatra legyen 
Spanyolországé,keletre Portugáliáé.-A felfedezéseknél a főszempont  
a kincsszerzés volt és nem az evangélium hirdetés.-Ez a kincséhség 
és az uj országok kizsákmányolása ezután nagyon jellemző lesz az 
egész nyugatra.
Amerika missziója. Az első misszionáriusok követték a felfedezőket, 
Colombus II. utjára már visz néhány szerzetest is.A keresztet minden 
u jonan felfedezett ország területére felállitották/Nyugat India,
Közép Amerika,Mexikó,Peru/Franciskánusok és dominikánusok dolgoznak, 
legnevesebb közülük: Las Casas,aki Haitiben,Gubában,Mexikóban,Peruban 
jár.Látta az igazságtalanságot az indiánokkal szemben és ez nagyon 
fájt neki,megpróbált segiteni rajtuk.Természetesen állandóan összeüt
közésbe került saját honfitársaival,mert a spanyolok kegyetlenül 
pusztitották az indiánokat.1516 ban a spanyol király az indiánok 
protectorává tette Őt.- A térités nagyrészt erőszakkal folyt, 
ennek eredménye el is tünt,mert a megtérések nem voltak komolyak. 
Francia jezsuiták E.Amerika belsejébe is mentek,ennek a munkának az 

  eredménye tovább megmaradt.
Kelet missziója. Főleg a jezsuiták végzik.Alapitójuk Loyola Ignác 
és kelet apostola X avier Ferenc az első k é t  indiai misszionárius. 
Xavier l542 ben kerül Indiába,a hinduk mindenütt nagyon tisztelték. 
1549-51 ben japánba megy,52 ben Kinába készül ,de hamarosan meghal. 
Xavier Ferenc a szeretet és a hit apostola,sohasem használt erőszakot 
téritéseinél.Meg kell emliteni egy valamivel későbbi szintén jezsuita 
vállalkozást a Madura Missziót.Elinditója R óbert de Nobili volt,mielőtt 
munkába állt volna gondosan tanulmáyozta a hindu vallásokat,szertartása 
ikat,maga is hindu ruhát öltött és minden tekintetben felvette a hindu 
szokásokat.Eredményesen munkálkodott a mag asabb indiai kasztok között . 
Kinában egy olaszszármazásu szerzetes misszionál:Matto R icci.azt lehet 
mondani,hogy teljesen asszim ilálodott a kinaiakhoz,szokásokban, 
nyelvben,ruházatban,életmódban ugyannyira,hogy a kinai müveit osztály 
teljesen befogadta,ennek köszönhette,hogy abban az időben,amikor 
Kina még teljesen el volt zárva nyugat előtt bejárhatta ugyszólván egész Kinát.
Japánban Juan Fernandez a főmunkás,müködését itt 1549 ben kezdte,
1614 ben már 600,000 megkereszteltről tudósit.Ezután el kezdik 
üldözni a keresztyéneket és három vszázadra számüzik a missziót 
Japán területéről.164o ben portugálok és keresztyének elleni tv.t 
hoznak. Allitólag egy portugál tengerész meggondolatlan kijelentése 
adott okot a z üldözésekre,aki azt mondta,hogy a misszió csak elő
készítője a portugál hóditásnak.
Afrika néhány részének a missziónálása is folyik ebben az időben, 
Főleg jezsuiták dolgoznak.Mindenütt rontja a keresztyénségnek a hi
telét a rabszolga ke eledelemnek a megindulása,több helyen először 
szivesen fogadják a missziósokat,később kiüzik őket/Abesszinia /
Ennek ellenére komoly missziói állomások is müködtek már.Ennek egyik 
késői eredménye és érdekessége ,hogy Livingston 1854 ben egészen 
ismeretElen vidékeke is talált keresztyénekre,akik ugyan már olvasni

7 .fejezet.Római Katolikus Misszió



nem tudtak,de kis kereszteket és amuletteket mutogattak Livingston- 
nak.
     Lehet sók tekintetben birálni a r.k. missziót,de azt el kell 
ismerni,hogy mégis szivügyük volt a világ evangélizálása és végezték 
is ezt a munkát.Munkájukat leginkább az alkalmazkodni tudás jellemzi.

 Ma is nagy eredményei vannak a r.k. miss ziónak,2oo.ooo missziónári— 
usuk van és missziói területükön kb. 2o,ooo,ooo lélek tekinthető kereszty é n n e k .

   8.fejezet.A protestáns külmisszió előfutár jai 
 A z  első protestáns missziósok E .Amerikában munkálkodtak,az

1638 ban Delewareban svéd misszió müködik,termeszet esen evangélikus. 
 Munkásuk Campanius,nemcsak a bibliát,hanem Luther Kis Kátéját is 
 leforditja indián nyelvre!-Később egymásután alakulnak a missziói 
társulatok-John Wesley Georgiába megy indiánok közé,ugyancsak 
indiánok között dolgozik David Braimerd is.-a XVIII.sz.ban kezdődik 

 csak igazán.Dán&Hallei misszió Indiában/17o6-1798/ Tranquebar
központtal.Ziegenbalg és Plütschau indulnak ki misszióba 17o5 nov. 
29.én és 17o6 juli.9.-én megérkeznek Indiába,ezt a napot számíthatjuk 
a protestáns misszió születésnapjának,keleten.Ziegenbalg leforditja 
az UT ot tamilra/egyik legfontosabb nyelvjárás/ sőt Luther Kis 
Kátéját is.Ezenkivül az indiai vallásokkal foglalkozik,könyvet ir 
ezekről A„Malabari Isteneseimmel,Templomot épittet,iskolákat alapit. 
Nagy hire támad Ziegenbalgnak,mikor hazamegy szabadságra a 
dán király fogadja,ennek a fogadásnak az eredménye:Koppenhágában 
missziói iskola alakul,az angol király is fogadja.Alighogy visszatér 
Indiába néhány évre rá meghal./1719 Munkájának eredménye:35o komoly 
előkészités u t á n  megkeresztelt hindu.Néhány fontos név még ebből 
a misszióból:Benjamin Schultze,aki befej ezte Zieg. bibliaforditását, 
és szótárt irt.Fr.Schwartz,aki 49 évet töltött megszakitás nélkül 
kint a misszióban,mindenki bizalmát megnyerte és még a nem keresztyé
nek is nagy szeretettel vették körül.Kiernander aki uj munkát kezdett 
Calcuttában,lo évi munkássága nyomán 189 embert keresztelt meg.
Schwartz halálával megszünik a munka,mivel Dania elveszti ezt 
a birtokát és Európában a pietizmus is meggyengült,helyette a rideg 
"felvilágosodás" kezde tt hóditani Európában.1798 ban összesen ennek 
a missziónak 19,34o megkeresztelt hindu tagja volt.Ekkor átveszi 
egy skót misszió .Rh enius a misszionárius,angol pénzzel támogatják,
de még Lther Kátét tanit.Ö volt az,aki először fordult az 
amerikai lutheránussághoz segitségért.Nemsokára meghal.A misszió szét-  
szakad,a nagyobb rész angol missziói társulaté lesz,még ma is egyik 
legerősebb bázisuk ez az un.Tinnevelley misszió.Csak Tranquebar 
marad lutheránus kézen/lipcsei misszió/.
Meg kell emliteni Zinzendorf gróf nevét,aki már 1715 ben alakit egy 
kis közösséget mustármag néven,melynak missziói jellege volt.
Később a hires,missziói vonatkozásban nagyon fontos Herrnhut alapitoja1728 ban kezdi misszióját 26 mindenre kész fiatalemberrel, hamarosan

amerikai missziói társulatok hátvédjével.Az első ilyen társulat 
1649 ben alakult New Englandban.Ezt még Angliából is támogatták,
többek között Cromwell is.Ez a társulat a mai napig müködik !
A mohikánok között Eliot János hirdeti az igét.Leforditja az 
égész bibliát erre a nyelvre.Figyelemreméltó Martha Mayhew munkája 
akinek a nyomán támadnak a hires " imádkozó indián falvak".



megjelennek a herrnhuti misszionáriusok Grönlardon,Indiában,Holland 
Guineában,Dél Afrikában,O r o szországban,Bengáliában,Közép Amerikában, 
Afrikában az Aranyparton,Lappok között,pennsylvaniai indiánok között. 
1782 ben 27 állomása van a herrnhuti missziónak 165 misszionárius
sal.C sodalatos,hogy isten ezek által az üldözött,menekült emberek 
által hogyan tudott munkálkodni mindenfelé.

9.fejezet. Modern missziói mozgalom.
Jelentős mérföldkő a misszió történetében a csendes óceáni szigetvilág 
felfedezése.Hamarosan megkezdik a munkát az ujonan felfedezett terü
leteken.Ebben az időben nagy missziói társulatok alakulnak, 
ugyancsak hatalmas bibliatársulatok is.Erre az időre tehető a 
nagy angolszász ébredés.Wesley,Whitefield,Carey.Különösen ez az 
utóbbi végez hatalmas munkát a misszióban.Cipészből lett evangé
lista.A baptista missziói társulat küldi Indiába.Tökéletesen 
megtanulja a sanskrit nyelvet a hindu klasszikust.A kormánynál 
tolmács lesz.Nagy befolyásra tesz szert.Megszünteti a satit/feleség 
eleven eltemetése ura mellé/ és a csecsemő áldozatot stb.
Az indiában lévő misszionáriusok ebben az időben 24 élő nyelvre 
forditják le a Szentirást!
Londoni missziói társaság nagy munkát végez.Róbert Morison Kinába 
megy,John Williams a Dél tengeri Szigetvilágba,R,Moffát Dél Afrikába, 
Livingstone Afrikába.
Skót Missziói Társaság,Holland m.t.,Chrch Missionary Siciety, 
Wesleyan Mission Society, dolgoznak.

Bibliatársulatok:Re ligious Tract Soc.,Brit és Külföldi bt,18o4,
/az első bibliaterjesztő a lutheránus Canstein báró volt 171o ben! 
Később ez a Francke féle hallei árvaházé lett/,A.merican Bibie Soc., 
Skót bt,,würtembergi bt.,
N éhány felekezetközi,evangéliumi társulat is alkul:Basel 1815,
Berlin 1829,Barmen 1828,Északnémet 1836 . ,Gossner 1836.
1836 ban megalakul a Lipcsei M.T.,amely kizárólag lutheránus,a század 
második felében dán,svéd,orosz és amerikai lutheránusok is támogatják, 
1849 benHermansburg,Hannover-iszabad egyház,Schleswig Holstein 1877., 
Amerikai Lutheránus Missziót ugy kezdődik,hogy a Lth.Intelligencer 
c. u jság missziói történeteket ad ki.Ezenkívül minden hónap 
első hétfőjén imaórát hirdet.Itt is tehát,mint mindenütt a 
misszió "kiimádkozott misszió".Bevezetik az amerikai lutheránusok 
hogy évenként legalább egyszer igehirdetést tartanak a misszióról. 
Megalakul a Amerikai Lutheránus Egyház. Külmissziói Társasága.Előszőr 
a már fentebb emlitett Rheniust támogatták,aki Indiában müködött. 
Első önálló misszionáriusuk Dr.Heyer volt,aki Gunturban telepedett 
le 1842 ben. Ettől kezdve folyik szakadatlanul a munka.

Még két hatalmas felekezetközi missziói társulatról meg kell emlékezni: 
Kinai Missziói Társ. Hudson Taylor alapitja,ez a világon a 
legjobban organizált misszió évenként átlag 5oo.ooo dollár segitséget 
kap adományokból. A másik az International Mission Alliance/1877/ 

ez is az előzőhöz hasonlo anyagi támogatással rendelkezik.
Meg kell emliteni,hogy egy két segédszervezete is van a missziónak 
igy a különböző ifjusági szervezetek,asszonyszövetségek,diák szövet- 
ségek Meg kell emliteni a Gyermekek Missziói Szövetségét is, 
amelyet Rev.Rowe alapitott 1873,nem volt utiköltsége Indiába,erre 

a gyermekekhez fordult,sikerült is kimennie,ettől kezdve szokásos 
a vasárnapi iskolákban gyü jteni a missziónak.-1876 ban megalakul



YMCA Dwight Moody és John Mott vezetésével.
Sőderblom 1925 ben azt mondta Stockholmban,hogy őt a Life&Work 
konferencia egybehivására a missziói területeken tapasztalható 
egyházak közötti magatartás ihlette meg.
Végeredményben tehát az ökmenikus munka mai állása is a missziónak 
köszönhető.

Ezen az óriási területen több,mint 340,ooo.ooo lakós él és 
a statisztikai adatok szerint évenként 2.5 millióval szaporodik 
ez a nép!Két nagy népcsoportból tevudik össze a lakoság: az 
áriákból és a dravidian-okból .Indiában 14o nyelven beszélnek, 
a klasszikus hindu nyelv a szanszkrit,amely olyan gazdag,mint az 
ókori görög nyelv volt.-A nagy vallások hazája.Ez azért értékes a 
ker.ség számára ,mert a keresztyénéinek a fogalmai mind megtaláld  
hatók és kifejezhetők,csak éppen uj tartalommal kell megtölteni a 
kifejezéseket :Ujjászületés,üdvösség,hit,kegyelem !
Eleinte nem volt tulságosan nehéz munkájuk a misszionáriusoknak, 
később az nban a hindu nationalizmussal nőtt az ellenszenv a keresz- 
tyének ellen.Orthodox hindu társaságok alakultak,amelyek főleg azt 
hirdették,hogy a hindu vallásokban is megtalálható mindaz,amit 

a keresztyének hirdetnek.Egyik vezérük azt a kijelentést tette, 
hogy Krisztus egyedül méltó arra,hogy I n dia koronáját viselje, 
de ez ne tévesszen meg bennünket,ezek csak keresztyénség pótlékokat  
terjesztettek és nem igazi keresztyénséget. Jelszó lett:Vissza a 
Véda vallásokhoz !
A modern időben India is szekularizálódik !Itt is,mint a világon 
olyan sok helyen a nationalizmus bálványimádásába estek!Az 19o5 
ös japán győzelem volt a döntő fordulat ebben a kérdésben a távol-  
Keleten.Rájöttek,hogy a nyugatiak sem legyőzhetetlenek.Ezrével 

mentek a hindu diákok Japánt tanulmányozni és a nagy titkot megfej- 
teni."Vesszen minden ,ami külföldi "/Bande Mataram: éljen a hazánkT. 
Sv/adeski ! :a mi országunkT/Nem szelidek és udvariassak többé a 
hinduk,mint voltak.
1919 Mahatma Gandhinak óriási hatása van..Nem erőszakos ellenállás 
politikája.Satyagraha:gyöznek akkor,ha az igazságért szenvednek.
Ez a tanitás jó hatással volt a keresztyénség terjedésére: 
mert eddig a szenvedés csak büntetés számba ment/karma/most 
a szenvedés megváltói munka lett!A kereszt titkát könnyebb volt igy 
hirdetni,hiszen ott is Valaki igy győzött.
Lassan a misszióban mindenütt a benszülött munkások veszik át a munka 
Gandhi mozgalmának köszönhető az elnyomott alsó kasztok felemelése, 
hiszen ebből a nemzeti mozgalomból nem lehetett kizárni azt a
60,000,000 embert akik a legalsó kaszthoz tartoztak.Nekik is van 
ezentul helyük a hinduk között.Beléphe-tnek ők is a templomokba. 
Érdekes,hogy ennek a mozgalomnak egyik vezére ennek a kasztnak 
a keresztyénség felvételét ajánlja.-Az iskolázás,amely 1919 ig 
jóformán teljesen a misszió kezén volt,áttevődik az állam feladatai 
közé.A keresztyéneket megkérik kooperálásra.31 főiskola megmarad 
keresztyén kézenEttől kezdve az a cél,hogy kevesebb de minél nivósab  
keresztyén főiskolákat tartsanak fennna keresztyének. az iskolákban a hitoktatást engedélyezték !13,274 elemi iskola 
és 3o2 gimnázium van jelenleg is keresztyén kézben.

    10.fejezet.  I N D I A



Komoly szolgá at a misszió részéről a felnőttek iskolázása.Indiában 
90% az analfabéta.-63 keresztyén tanitó-lelkész és orvos képző 
működik.Komoly munkát fej t ki a misszió a beteggondozás terén, 
rengeteg a t.b.c.-és fertőzés Indiában.Jelentős az asszonyok 
között végzett betegápolási és gyógyitási munka,itt egy lutheránus 
orvosnő volt az uttörő:1883 ban Dr .Anna Kugler amerikai lutheránus 
orvosnő.563 missziói orvos működik ,ebből 263 nő,1938 ban 18,283 
ágy szolgált a betegek gyogyulására,2o3,443 beteget ápoltak 
a korházakban,ezenkívül 1,974,311 beteget kezeltek!Komoly munkát 
végeznek a ker.m.ők a leprások között,jelenleg 55 ilyen leprás 
otthon működik Indiában,mind keresztyén kézben !Az árvaházak munkája 
aránylag nem olyan fontos ezen a területen,mint másutt,mert 
itt az a jogszokás,hogy az elhalt apa fivére köteles eltartani az 
árvákat.-Müködik földmiveléssel foglalkozo misszio is.Az Üdvhadsereg 
a koborló törzsek között végez áldott szolgálatot.
1938 ban 2,452,814 protestáns élt Indában /az utolsó 13 évben 
29 % növekedés volt tapasztalható/
Csak a lutheránus misszio munkáját nézzük részletesebben:
A lutheránus misszioi állomások érdekes módon csaknem mind a 
keleti parton helyezkednek el.Svéd,Dán,Missoury Synod,Lipsei, 
Amerikai Lutheránus egyház/ALC,ULCA/Schlesvig Holstein misszió,26 ,445 
ezt 41 ben átvette a ULCA.Gossner Misszió/Gossner atya r.k.ból lett 
lutheránus,saját ismerősei támogatták Német o.bol és Dániából,a 
háboru alatt az Amerikai Lutheránus Nemzeti Szöv.tartotta el őket,
134 ezer taguk ven./,Sántái misszió-.Skrefsrud norvég tengerész alapi

totta. Eredetileg csak saját magát tartotta tea ültetvényekkel,később 
a skandináv egyházak támogatják/európai és amerikai skandinávok/
5,965 taguk van,17 ezer tanitás alatt,Stockholmi nemzeti M.T. 

 2,946 taggal.
Minden lutheránus egyházcsoport egy szövetségbe tömörült 1912 ben. 
Érdekes ,hogy a lutheránus missziók a falusi területeken tudnak fel 
mutatni legnagyobb eredményt.9 különböző nyelv területen munkálkod

nak. jelenleg 4oo,ooo nél több lutheránus van Indiában !!!

/Dán 7,726 tag 
Missoury ll,o52 
ALC 8,324
ULCA 189,o57 Andra Ev.Luth.Church- /



Kina a legnagyobb missziói terület a földön. 400,000,000 ember 
lakik ezen az óriási területen.
Régi feljegyzések szerint már a VIII. sz.ban járt keresztyén 
misszionárius Kinában egy Alppen nevü nestoriánus pap 781 ben.
A XIII. sz.ban ferencesek jutnak be Kinába és müködnek.1555 ben 
pedig jezsuiták,Xavier Ferenc neve itt is a legjelentősebb név.
A földön a legrégibb jelenleg is meglevő kultura a kinaiaké.Irásuk 
hihetetlenül komplikált,6.000 jel van ABC jükben.Képirás,1919 ben 
az irás könnyebben való elsajátitásáért l.ooo jelre egyszerüsitették. 
Vallásuk:leginkább ősök kultusza,és personifikált természeti erők 
imádata.Egyik nagy vallásuk alapitója Konfucius/Kr.e.551-479/
Más vallások:Taoizmus /Lao Tse alapitotta/MaTizmus /Ma Ti alapitotta/ 
budhisták is jelentős számban vannak Kinában.Az érdekes az,hogy egy 
vallásnak nem kell excluzivnak lenni Kinában,lehetek egyszerre 
minden vallásnak is tagja !Papi réteg külön nincs a társadalmukban.
A hagyományok és az ősi kultura őrizője az intelligencia.Ez a réteg 
áll leginkább szemben a kereaztyénséggel.Rendkivül büszkék 
kulturájukra,országukat a föld középpontjának tartják,igy is 
nevezik:A Középső Birodalom.Kina a misszió számára mindig a legneheze 
dió volt.-Mikor Morison elindult téritő utjára-egy kínaiakat ismerő 
kereskedő megkérdezte tőle: Morison ur,maga azt hiszi,hogy meg tudja 
tériteni a kinaiakat? erre Morison azt válaszolta:Én nem,de Isten 
meg tudjál . -Ö volt az első misszionáriusa a protestánsoknak, 
a londoni m.társaság küldte ki 18o7 ben. 1819 re elkészitette 
bibliaforditását,1823 ban ki is adták.
A lutheránus egyháznak is vannak misszionáriusai Kinában főleg 
a norvég és az amerikai norvég egyházak küldöttei.1939 ben 
5oo lutheránus misszionárius dolgozott Kinában,1.5oo lutheránus 
kinai munkás és 5o,ooo egyháztag élt.
Kinában a II .v.h. előtt a nem keresztyén rétegek között is nagy ér
deklődés volt a Biblia iránt.Sok helyen tankönyvül használták 
az irodalminyelv elsajátitására.Csak 1939 ben 834,600 ÜT fogyott el. 
Adatok:1938 ban : 7oo,ooo megkeresztelt protestáns

50,000 tanitás alatt 
5,8oo gyülekezet 
8,135 bennszülött lelkész 
5,747 misszionárius.

11.fejezet.  K I N A



1 3 .fejezet. O C  E  Á  N  I  A
A Csendes óceán déli része.Lakosainak száma összesen l0 ,000,000.
Az itt folyt és folyó missziói munkát talán a misszió történet leg- 
romantikusabb részének nevezhetjük,és egyben talán a legeredményesebb-
nek.
Polynezia.Alig hogy Cook kapitány felfedezte máris elindult a misszió 
ezen a területen./1768-79/A hires W.Carey maga is ezt a területet 
látta előszőr élethivatásának.A lakóság azonos eredetü ,de idők 
folyamán szétszéledtek igy nyelvük is eltérő,bár csak dialektusoknak 
tekinthetők az egyes nyelvek.Állandó háboruskodásban éltek a 
felfedezés idején.Animisták.Az itt végzett misszió munkájának egyik 
érdekessége az,hogy egy megtérő után rendszerint tömegesen térnek meg. 
Sajnos nem csak misszionáriusok,hanem kalandorok is látogatták 
sürün ezt a világot.Ezek az evangélium helyett az alkoholt és a 
lőport térjesztették.Ezenkivül egészen ismeretlen betegségeket is 
hurcoltak be Polynéziába.Ilyen volt pl. a kanyaró amelyben a 
lakosságnak 5o % belepusztult !
Sokszor az első megtérésig hosszu idő telt el.Tahitiban 25 évig 

működtek a misszionáriusok,amig az első ember megtért 1812 ben,de 
rá hét évre már egész Tahiti keresztyén volt,legalább is névleg.
John Williams egyik leghíresebb misszionárius itt,a londoni m.t.

1816 ban küldte őt ki.Egy idő mulva felesége egészsége miatt át 
kellett mennie Ausztráliába Sydneybe,itt vett egy hajót és ettől 
kezdve ez volt egyik fő segédeszköze missziói munkájában.A Cook 
szigeteken üti fel főhadiszállását és innen hajókázza be a szigetvi
lágot .Egyszer hajótörést szenved,uj hajót épit.Szüntelenül dolgozik, 
hirdeti az igét.1854 re elkészül az UT forditással is.Theo logiát 
alapit.183o ban a samoa szegetekre megy,8 evangélistát hagy ott 
nagyon nehéz körülménykeközött.184o-42 ben nagy ébredés söpör 
végig az egész vidéken.Nemsokkal később az Uj Hebridákra tér és 
ott munkálkodik,mig 1839 ben mártyr halált hal a Déli Óceán apostola. 
-1826 óta a methoditák is müködnek ezen a tájon a Barátság sziget 
csportonLegnevesebb m.uk John Thomas.Ezeknek a szigeteknek a lakos
sága 1852 mind keresztyén hitre térnek,legalább is külsőleg.Innen 
indul ki később a pidzsi szigetek missziója.
Hawai.7 sziget.Vadregényes vidékRengeteg bálvány.Főisten Pele,a 
világ legnagyobb vulkánjának istene.Hawai krisztianizálása ugy indul, 
hogy egy tehetsége hawai fiatalember Obukaia elkerül egy angol 
bálnavadász hajón Amerikába,megkeresztelkedik,Yale-be megy tanulni és 
mint misszionárius tér vissza hazájába.182o ban már több misszionárius 
is müködik,nagy befolyás al vannak az egész államra,még a tv.ek 
is puritán befolyás alatt jennek létre.Itt is nagy ébredés vonul 
végig 184o-43 közöttEkkor már 60 misszionárius dolgozik ezen a terü
leten, mindenütt hatalmas eredmények mutatkoznak.A R.K.egyház is 
dolgozik 1828 tói.A protestánsok presbiteriánus alapon szervezkednek, 
1850 óta Honolulu a mormonok egyik legerősebb központ ja.Mind több és 
több lesz a nehézség a keresztyének számára főleg a lelkiismeretlen 
kereskedelem miatt.Magy faji és vallási khaosz jellemzi m a . 
Filippinők,portugálok,japánok,kinaiak stb.1938 ban 24,851 protestáns 
el 124 lelkésszel.Hawai u jra missziói terület lett!!!
Fidzsi szigetek.A szigetvilág legtüzesebb és le~keqyetle ebb lakói 
lakjak, az emberevés, élve eltemetés ,csecsemőpusztitás mindennapi volt, 
kozoen állandóan háboruban állott egyik sziget a másikkal.myelvük 
gyönyörei,gazdag,muzikális,kitünő az államberendezésük,pompázó

viseletük es nagyszerü szövőiparuk volt.A missziói munka közöttük



a szomszédos szigetekről indul el 1834 ben.Carfill testvérek,Calver, 
Hunt a hiresebb m. nevek.Az utóbbi forditotta le az UT. ot is.
1867 ben 8 keresztyén m.t megesznek!187o re már lo2,ooo keresztyén 
van.Itt is nagy veszélyt jelent a nyugati kereskedelem,a kanyaró 
itt is pusztit 1875 ben 4o.ooo halálos áldozata van.Amióta a 
gyapot,cukornád,ananász ültetvények megkezdődtek a benszülött lakos
ság" állandóan pusztul,számuk jelenleg is csökken.
U j ZélandA misszió itt Ausztráliából indul ki.Lakói a maori-k, 
kannibálok voltak.A sydneyi büntetőtábor lelkésze Marsden 1794 ben 
kezdi itt meg a missziói munkát.Erősebben a munka 18o9 ben indul 
meg.Először iparosokat és tahitokat küldenek ide ki.1822 ben 
a hires Williams testvérpár megy közéjük az egyik tengerész a másik 
orvos volt,184o re kb.loo.ooo megkeresztelt,nagyon eredményes a 
munka.De 186o-7o között nagy vissza-esés következik be.A fehérek 
elleni gyü lölet mindinkább fokozódik,ez érezhető a keresztyénség 
körén belül is. Fehérek ellen mozgalom alakul Hau Hau néven, 
borzaszto csökkenés mutatkozikM a  /1938/ 5,355 protestáns 
keresztyén van.U jra missziói területté vált.
Melanéziai szigetek .Uj Hebridák,Salamon szigetek,uj Britania, 
Admiralitás sz.csoport.A lakósok sokkal primitivebbek,mint a 
polinéziaiak.Skalpvadász és emberevő törzs volt mind.!A vérbosszu 
természetes.Ezek először a fehér kereskedőkkel találkoznak,nagyon 
becsapják őket,gyülölet a fehérek iránt.A misszió munkája sok 
sok m rtyrral kezdődik.Mégis egymásután jönnek a misszionáriusok. 
az Uj Hebridákon főleg a presbiterianusok müködnek,máshol az 
anglikánok.A nagy áldozatok lassanként meghozzák a nagy eredményeket.
A század vége felé már 60.000 keresztyén van,19oo ban leesik ez a 

szám 25.000 N yugati betegségek nagy arányokban pusztitanak. 
l938 ban 32,467 megkeresztelt van.

Uj Guinea./Pápua/ A pápuák az ausztráliai bushmen-ekkel rokonok. 
Fejvadászok,emberevők.A sziget part részein malayok és melanéziaiak 
is laknak.-Nagyon nehéz a munka közöttük.Mindenféle mágiától félnek, 
aokszor évtizedekig tart,amig az első ember megtér,azután már 
tömegesen térnek meg.Itt sok lutheránus müködött.A neuendettelsaui 
és rajnai misszió társaságok küldöttei,valamint az Iowa Synod és 
az Ausztráliai Lutheránus Egyház misszionáriusai dolgoznak itt.
1886 ban kezdik meg müködésüket LŐhe neveltjei,sok munka kevés 
eredménnyel,később mutatkozik gyümölcs is.
Az I.világháboru nagy visszaesést jelentett.Sok benszülött misszionáriu 
Legalább 300 misszionárius áldozta itt már az életét !
1938 ban 2o3,654 megkeresztelt protestáns.-24 korházat tartanak fenn. 
 Ausztrália benszülött ei.A legelső telepesek bünözők voltak,büntető 
telep volt.Ezek az emberek inkább kiirtani akarták a bennszülöt
tedet mint evangélizálni.Megindul az alkohol és opium kereskedés 
is.A már emlitett Samuel Marsden végez áldott munkát itt.75 ezer 
német teepes is kerül Ausztráliába.Ezek közé Neuendettelsau,lowa 
Synod,Missoury Synod,Gossner ynod és a Lipcsei misszió küld 
munkásokat,valamint a hernhutiak is. Jelenleg az Egyesült 
Ausztráliai Lutheránus egyház kebelében élnek ezek a lutheránusok. 
Benszülöttek között is végeznek munkát.1938 ban 7,535 megkeresztelt bennszülött van



Mikronézia.Gilbert,Mariena,M arshall,Karolina szigetek,137.000 lakós . 
Kannibalizmus nem volt.Az alkoholt sem ismerték,amig a fehérek 
nem jöttek.-Majdnem kizárólag a kongragacionalisták müködési területe 
1852 ben kezdik a munkát.Missziói hajók a főeszközök.Politikai 
események hátráltatják a missziót itt.Spanyolok kiüzik a protestáns 
misszionáriusokat!1898 ban Spanyolország eladja ezeket a szigeteket 
Németországnak .1919 után Japánhoz tartozik,ettől kezdve csak japán 

napokat engednek be .1938 ban 28,839 megkéresztelt protestáns van.
Summa: a romantikus elképzelések után nagy vissza-esések következtek 

a keresztyénség megláthatta a nyugati civilizáció gonosz befolyá
sát is.Nagy tanulsága ennek a térü letnek a keresztyén növelés 
fontossága: nem elég csupán megtéríteni embereket,az utó munka is éppen olyan fontos !

 1938 
  614 
 3,791
   ?475,439

jövőre vonatkozólag.

1 9 0 3
európai munkások   1 2 6  
bennszülött - " - 1456
urvacso rázok  71.224
követők  178.058
Lehet reménységünk itt is a



14.fejezet. Japán.
A négy nagy szigetből álló országnak 1935 ben 69 milliónál több 
latosa volt és lakossága évenként 8oo,ooo-el szaporodott.Japán népe 
állandó veszedelemben él az állandóan várható földrengések miatt 
mert szigetei mind vulkanikus eredetüek.Nyelvük,kulturájuk kinából 
származik.Legelterjedtebb vallásaik a sintoizmus/sinto:ut a mennybe/
Ez  a  vallás a konfuoiánizmussal rokon.Kr.u.VI. századtól a budhizmus 
is talajra talált Japánban.Az első keresztyén missziót kelet apostola  
Xavier Ferenc kezdte el,1594 ben szállt partra Japánban.Munkájának 
folytatója Juan Fernandez jezsuita volt,de rajtuk kivül dominikánusok, 
ferencesek,sőt ágostonosok is müködtek ebb en az időben Japánban. 
Egykori adatok szerint l6oo ban 7 5o.ooo volt a keresztyének száma 
itt,53 pap,77 barát,8oo tanitó müködött köztük. Ezután kezdődtek az 
üldözések.1640 ben a portugálok ellen halálos tv.t hoznak a japánok, 
amelyben az is szerepel,hogy a keresztyének üldözendők,sőt kötelező 
feljelenteni őket.Ezzel a tv.el egészen hermetice elzárkozott az 
ország a külvilágtól.Figyelemreméltó,hogy 15o évvel később,amikor 
u jra megnyitnak a kapuk még 25-5o,ooo keresztyént találtak itt!
Nagyon nehéz volt felnyitni a sokáig zárt kapukat.Egy Gützlaff nevü 
misszionárius igyekszik megvetni 1837 ben a lábát Japánban,nem 
sok sikerrel.Néhány japán segitségével leforditja a biblia egyes 
részeit.Ebből az időből való Bettelheim kisérletezése is/Bettelheim 
magyarországi zsidó ember,aki megtért,kikerült Angliába és ,mint 
brit alattvaló ment ki Japánba,egy szigeten Niukia -n müködöttl846- 
53 ig.-/ 1853 után lassan megnyilik Japán a kereskedelem számára is, 
és vele együtt lassan indul a misszió is.A misszionáriusok még 
csak mint tanítók mehetnek az országba.Az amerikai prot.püspöki 
egyház kezdi a missziót itt.Williams,Hepburn,/Japán-angol szótár 
készitője/G-uido Verbeck azok a nevek amelyeket érdemes felemliteni ab
ból a korból.Ez utóbbi holland ember,aki amerikai támogatással tu
dott kijutni Japánba.Annyira megbecsülték,hogy a japán kormány 
nevelésügyi tanácsadója lett,Tókióban birodalmi egyetemet alap itott.
A baptisták 186o bán kezdik el a munkát,ne felejtsük el ekkor még 
a keresztyénség nyilt megváltása halált jelentett a tv. szerint,igy—  

nyilvános prédikáció lehetetlen volt.1872 ig mintegy husz 
misszionárius müködik és mindössze 10 a megkereszteltek száma.1873 
ban végre visszavonják a keresztyének elleni tv.t.32 missziói 
társaság kezdi el müködését még a század  befejezése előtt.
A lutheránusok a legutolsók között vannak még ebben az időben.
Az amerikai lutheránus egyház kezdi el/U.L.O.A./ ezt a munkát, 
későbe az amerikai Dán lutheránus egyház is bekapcsolódik.A század 
végéig három szakaszra lehet osztani a misszió helyzetét:1873-82.Ker.ség 

gyökeret ver Japánban.
1882-94 Elterjed a missziói munka mindenfelé 
1894.99 nemzeti visszahatás a ker.ség ellen.
A századforduló után mindinkább kezd kibontakozni a japán imperializ- 
mus.O r o rszággal háboruba kerül japán 19o4-o5.G-yőz.Ez a győzelem 
hatalmas hatásu egész keleten,legyőzhető a fehér ember  ! ! ! Ha a

 kitanulja Nyugatot ugy le is győzheti !Ekkor ezer és 
ezer diák megy Japánba Indiából és linábol tanulmányozni a nagy
titkot.1910 ben Kóreát bekebelezi. 1915 ben sulyos 21 pontot intéz

Kinához,melyekben mint kelet ura beszél már.A nyugati világ is fel-
figyel Japán erősödésére,annál is inkább mert Japánnak mind jobban erősödik tengeri ere je .Tengeri nagyhatalommá válik, iparosodásával 

azonban a belső nehézségek is nőnek/munkanélküliség,sztrájkok,szociális



kérdések/Ebben az időben munkálkodik igazán T.Kagawa a nagy japán 
evangélizátor,a legismertebb japán keresztyén.A harmincas években 
ujra háboruba keveredik az ország Kinával.A tengelyhatalmakkal 
lép összeköttetésbe.1936 tól egészen militarista uralom.Ekkor kezdik 
fokozottabban ellenőrizni az egyházak munkáját is.Csak a 

sintoizmust fogadják el államvallásnak. 1938 óta m ind sürübben kerülnek 
a keresztyének az elé a kérdés elé,hogy mit hisznek a császárról? 
l94o ben visszavonják a misszionáriusokat.Egy szövetségbe tömöritik 
valamennyi keresztyén felekezetet .H ogy ebben ki volt a kezdeményező 
az állam e vagy az egyház azt nem lehet tudni még ma sem.
Ha ezt a mostani századot vesszük a misszió szempontjából ugy meg 
kell látnunk,hogy 19oo óta csak néhány uj társaság kezdett itt 
munkába pl.a finn lutheránusok/19o5/ és a YMCA YWCA /KIE ./A század 
elején jár Mott János Japánban,munkájának nagy eredmény-e van,csak 
Tókióban 84 diák lesz pl. egyszerre keresztyénné.
világgyüléseket is rendeznek Japánban pl.a Ker .Ifj.Világszöv. gyülé
sét 1927 ben.
a japán iskolákban hitoktatás nem lehetséges.1899 ben iktaták tv be 
a kötelező oktatást,de hitoktatást nem engedélyezték az iskolakere
tein belül.
19oo ban olyan tv.t hoztak,amelynek értelmében a sintó,a budhista 
és a keresztyén vallás egyenlő a tv.előtt
Érdekes módja volt az evangélium terjesztésének Japánban az,hogy
nagy,világi lapokban a keresztyén egyházak evangélizáló jell e g ü
cikkeket jelentettek meg.
becsületet szereztek a keresztyének masuknak a szociális kérdések 
megoldására irányuló törekvésekben/agsházak,korházak stb/ valamint  
a leprások közötti munkájukban.
1938 ban 21 keresztyén főiskola müködött japánban,8,427 hallgatóval 
ebből 2 lutheránus 9oo hallgatóval.
Igen jelentős volt mindig a japánban müködő misszió számára a 
gyermek munka,ez a munkaág itt az egész világon páratlanul 
kifejlődött.Az iskolába még nem járó gyermekekról van szó .4o3 
ovoda van keresztyén kézen 15,349 gyermekkel.
1928 ban l,12o misszionárius müködött 1938 ban már csak 829,de 
1928 ban 1,575 benszülött misszionárius dolgozott 1938 ban pedig 
1,759 ! A prot.ok száma 21o,ooo.
Meg lehet állapitani,hogy valóban kovásszá lett a japán keresztyén- 
ság országában.Az u jabb hirek a II.v.háboru utáni japánról is azt 
mutatják,hogy eleven az élet a japán ifju egyházakban.
R .K.egyház 1865 óta dolgozik u jra japánbán.Amikor az olaszokkal 
zövetséget kötöttek egy kicsit fellendült ez a munka,de nem sok 

eredményt értek itt el ,a többi területekhez viszonyíitva:kb,loo,ooo 
megkeresztelt r.k. van. a görög keleti egyház m.munkája JNicolai páter 
nevéhez fűződik/1861-1912./Halálakor mintegy 33.ooo megtértet számoltak 
ebben az egyházban,ma a számuk 3o.ooo.



Lakásainak száma 5,212,426. A nevét onnan kapta, hogy
a spanyolok, amikor léptek a szigetre annyira el voltak bü- 
völve a szépségétől, hogy "gyönyörünek" spanyolul Formózá- 
nak nevezték. A kinaiak Taiwan-nak hivják. A japánok is ezt 
a nevet használják.Hollandia 1624-ben birtokba vette Formózát. Ekkor mint 
minden más holland gyarmaton megindult a missziói munka, 
amelyet maga a kormány támogatott. Azalatt a negyven év alatt 
amig a szigetet birtokukba tartották, nem kevesebb mint 29 
misszionáriust küldtek a szigetre. Ezek a misszionáriusok 
a Biblia több részét leforditották és 5,8oo megtérőt keresz
teltek meg. Később Formóza a  kinaiak birtokába került és 
egészen 1895-ig az övék volt. Érdekes megemlíteni, hogy noha 
a holland misszionáriusoknak a holland uralom megszünésével 
el kellett hagyniuk a szigetet, még két századdal ezután is 
megtalálták munkájuk nyomát a római katolikus misszioná
riusok.

Formóza eredeti lakosai a borneói malájokkal rokon 
egészen vad népek.'Ezek az országnak legbennsőbb hegyes vi
dékein élnek ma is. Az őslakosság egy része keveredett a ki
naiakkal a kinai uralom idején, japán uralomra jutása után 
pedig sok japán Is szivárgott be és jelenleg a lakosságnak 
mintegy öt százalékát alkotják.

A protestáns missziói munka jelenlegi formájában 186o-ben 
kezdődött ezen a szigeten az angol presbiteriánusok müködé- 
sével. Munkaterületük az ország középső és délnyugati ré
szére terjedt ki. A kanadai presboteriánusoknak a missziói 
területük az északi része lett a szigetnek, uttörő miszzio- 
náriusuk G.L.Maekay volt. Mindkét misszió különösen a ki
naiak és a civilizáltabb őslakosság között fejtett ki tevé
kenységet. Az ország bensejében lakó bennszülöttek között 
a mai napig sem folyik rendszeres missziói munka. Japán 
uralomra jutása óta a japán keresztyének komoly munkát vé
geztek a japán telepesek kötött. Japán uralma alatt a kormány 
a japán iskola-rendszert fogadta el, minden tanulót, beleértve 
a missziói iskolákban tanuló növendékeket is köteleztek 
a politikai shintő ismeretére. A kanadai presbiteriánus m isz- 
szió inkább bezárta iskoláit, semhogy elfogadja ezt a ren
delkezést. A törvényhozás a kersztyénséget és minden más 
vallást is államositani akart. A japán uralomnak a végezté- 
vel természetesen ezek a törvények is érvényüket vesztették.

Az 1938-as statisztikai ada t o k  szerint negyvenkét misszio
nárius m üködött Formózában, ebből tizennégy"a férfi, tizen
egy feleség és tizenhét egyedülálló női munkás. Öt missziói 
állomás müködött, hetvennégy benszülött. munkás segédkezett a 
missziói munkában, akik közül tizenkettő felszentelt lel
kész volt. Két középiskolát is tartottak fenn a missziók 
harminckilenc tanerővel,/köztük husz nő/ és hatszáztizenhét 
beiratkozott diákkal. Keresztyén lelkimunkások képzésére 
egy bibliaiskola müködött harminc hallgatóval. Két korház 
és gyógyszertár is volt a misszó birtokában, melyben három 
ápolónő és tizennyolc ápolónő-tanuló volt alkalmazva. 1933 
óta egy leprás telepet is vezettek a misszonáriusok. A pres- 
biterianus egyháznak 19,391 tagja volt, akik közül 14,891 
volt urvacsorázó tag, ez az utóbbi szám szokatlanul nagy.
A keresztyének a szigeten hetvenhat gyülekezetben éltek.

 Formóza / Tai w an/



Kórea / Chosen /.
Kórea 191o-től 1945-ig a Japán Birodalom egy része volt. 

1935-bon lakósainak a száma 22,899,038 volt. Kulturája rokon 
a kinaival, a kinai betürendszert is átvették, noha lényegesen 
leegyszerüsitették. Kórea vallásilag is közel áll Kinához.
A buddhizmus Mahayana formája volt az uralkodó 372-13 9 1  ekkor 
a konfucianizmus vette át a helyét. De egyik vallás sem volt 
képes elnyomni az eredeti animizmust, amely a samaizmusban 
és az ősök tiszteletében éli ki magát.

1592-ben Japán egy sikertelen kisérletet tett Kórea meghó
ditására. Ennek a kisérletnek köszönhető, hogy Kórea ezután 
bezárta kapuit a külföldiek elől. Igy joggal nevezték Kóréit 
a „remete nemzetnek."! Emiatt az elzárkózása miatt természetesen 
nem haladt és meglehetősen gyenge is maradt. A Chosen név azt 
jelenti:"reggeli csönd országa".

A római katolikus misszió Kórsában 1784-ben kezdődött. Ekkor 
noha misszionáriusok még nem  léphettek Kórea területére, a 
Pekingben élő kórsai követ fia megkeresztelkedett a fran- 
ciskánudoknál és visszatért saját népe közé missziói munkát 
végezni. 1793-ban egy kinai katolikus pap követte, munkája 
nem sok sikerrel járt. 1629-ben egy párisi missziói társaság 
kezdte el a nehéz munkát. 187o előtt összesen kb. nyolcezer 
megtért keresztyén halt mártírhalált, azokon kivül, akiket 
hitük miatt a hegyekbe üldöztek és ott pusztultak el! A ka
tolikus missziói a mai napig müködik Kóreában, keresztyéne
inek száma 21o ezer.

A protestáns misszió kezdete sokkal későbbi. A nyugtalan 
Gützlaff vallásos traktátusokat körözött közöttük már 1832-  
ben, de ezt nem lehet a missziói munka kezdetének tekinteni. 
1851-ben egy mozgalom indult Kóreában, amely keresztyén, 
buddhista és kofuciánus elemekből táplálkozott, kb. három 
millió követője akadt. A kormány hamarosan nem nézte jó 
szemmel ezt a mozgalmat és igykezett elnyomni azt. Ez min
denesetre jel volt arra, hogy a kóreaia k  valami u j után 
sóvárognak és ez a vágyakozás előkészitette és egyengette az 
evangélium utját. 1866-ban egy skót presbiteriánus misszio
nárius R.J.Thomas vesztette'életét amiatt, hogy el akarta 
kezdeni a missziót Kóreában. Hasonló sorsra Jutott Alexander 
Williamson a bibliai társaság utazó titkára is. 1873-ban 
John Ross kezdett müködni a Mandzsuriában élő kóreaiak között , 
segitségükkel lefordította az Ujtestamentumot, evangélistákat 
készített fel, akiket később Kóreába küldött, hogy terjesszék 
az evangéliumot. Voltak a kóreaiak között olyanok, akik 
elleneték az ország elszigetelődést politikáját, ezek kö
zött volt Yikuitai, aki Japánba menekült, ott megkeresztel- 
kedett, keresztyén iratokat terjesztett Kóreában és megnyitot
ta az utat a misszionáriusok számára.
  Mindezek esak előkészítő munkák voltak. Mint ahogy Perry 
1854-ben megnyitotta az utat Japán felé, egy másik amerikai 
nyitotta meg Kóreát 1882-ben. A protestáns misszói munkának 
a  k o m o l y  innen lehet számitani. Ennek a munkának a 
történetében három korszak különböztethető meg: az első kor- 
szak a kezdetektől 1894-95-ig tartott, amunka megindulása 
jellemezte; a második korszak 191o-ig terjedt, nagy haladást 
hozott; a harmadik korszak ettől kezdve tart, a japán uralom 
s o k  n e h é z s é g é v e l , de ez is állandó és biztos haladásthozott. 



1883-ban kevéssel az ország megnyitása után eky kóreai 
delegáció ment látogatóba az Egyesült Államokba. Ennek az ut
nak egyik eredmény-e lett az, hogy az északi Mthodista Püs
pöki Egyház két misszionáriust küldhetett Kóreába; dr. 
Scrantont és Rev.Appenzellert. Ugyanebben az évben, 1884-ben, 
az amerikai presbiteriánusok is megkezdték munkájukat. Egyik 
misszionáriusuk Underwood alapította a kőreai keresztyén 
kollégiumot, kóreai-angol szótárt készített, a Biblia far
ditói között is volt, és uttörő munkása volt a keresztyén 
irodalom terjesztésének. A misszól orvosi munkát dr.Allen 
kezdte el, ő később felajánlotta szolgálatait a kőreai kor
mánynak , amely állami korház megszervezésre és irányitásá- 
ra kérte meg /Szöu lban/. A methodisták dr.Scranton vezetése 
alatt alapitották meg saját korházukat. Az egészségügyi misz
sziónak mindig kiemelkedő helye volt a kóreai munkában. A 
methodisták 1888-ban kiadó-vállalatot létesítenek, m  meg
alakitják a Kóreai traktátus társaságot. Ez a munkaterület 
különösn eredményes Kóreában. 1886 julius 11-én keresztelték 
meg az első protestáns koreai kersztyént No Tohsa-t, akit 
hamarosan ezrek követtek. A keresztyén munka ebben az első 
periódusban megszakítás nélkül folyt, noha a keresztyének 
elleni törvény, amely miatt oly sok-római katoliku keresztyén 
szenvedett,még mindig érvényben volt. A missziói munkát a 
feszült politikai helyzet is nehezitette. Japánok, kinaiak és 
a koreaiak is fegyverben állottak . A villongások alatt egy 
aránylag kicsi, de mégis jelentős esemény egyengette a misz- 
szió utját. Dr.Allen meggyógyitott egy megsebesitett herce
get és igy a királyi házat megnyerte nemcsak a maga, hanem 
általában a keresztyén misszió számára.

189o-ig egy nagyobb misszói állomás müködött Kóreában:a 
szöuli .Ezután a keresztyének elleni törvényt felddották, 
megindulhattak az evangélizációs körutak és lehetővé vált 
az intenzivebb missziói munka. Különösen a vidéken értek el 
nagyobb eredményeket, ez a vidéki nép között végzett munka 
jellmző a kőreai misszióra, ellentétben a japán munkával,  
ahol leginkább csak a nagy városokban terjedt a keresztyén 
ség. Hét uj misszió kezdte meg a munkáját Kóreában a követ
kező hát évben, ebből három presbiteriánus, egy methodista 
egy anglikán, egy baptista és egy független misszió. Az utóbbi 
kettő nem sokáig müködött. Az anglikán misszió, különösen az 
európaiak és japánok között fejtette ki tevékenységéit. Igy 
az egész terület gyakorlatilag a presbiteriánusok és a metho
disták között oszlott meg.

1894-95-ben háboru dult Kórea földjén. Ettől kezdve mind 
jobban és jobban mutatkozott meg Kóreának gyengesége és 
elesettsége és lassanként a nép ébredezni kezdett évszázados 
almából. Ennek eredményeképen 1895-től 191o-ig sok reformot 
vezettek be és hajtottak végre az országban. Elénk érdeklő
dés mutatkozott különösen a nevelés iránt és a misszió nem 
volt rest kihasználni ezt. Elemi-, közép- és főiskolák ala
kultak. Ezek között vezető helyet töltött be a Szöulban lévő 
kóreai keresztyén kollégium és a pyengyangi keresztyén kollé
gium. Ezeket amerikai mintára formálták. A korházi munka is



annyira megerősödött, hogy 191o-ben a missziók már nem ke
vesebb, mint tizenhárom korházat és tizenöt gyógyszertárat 
tartottak fenn.

A második korszakban tizenkét uj missziói állomást ala
pitottak, a presbiteriánusok észak felé, a methodisták dél 
felé terjeszkedtek. A methodisták Szöulban alpitottak egy
teológiai szeminárium, a presbiteriánusok pedig Pyengyang- 
ban. Ezenkivül különböző bibliaiskolák is szolgáltak laikus
munkások képzésére.

19o6-ban nagy ébredés kezdődött északon és terjedt el 
lassanként az ország többi részében is. Mély bünbánat és bün- 
vallás jellemezte, ezenkivül komolyabbá vélt a Biblia tanul
mányozás,megerősödött az imádság lelke és nagy vágyakozás 
támadt aziránt, hogy meg kell ismertetni az evangéliumot 
azokkal, akik semmit sem tudnak róla. Minden gyülekezet meg
épitette a maga t e m p l o m á t , gondoskodott saját pásztorról és 
ezenkívül legalább egy misszói állomást tartott fenn!!! Ilyen 
missziói állomások nemcsak Kóreában keletkezesek, de a Yalu 
folyó mögötti területeken, Mandzsuriában és Szibériában,
Quelpart szigetén és a Tókioban és Shantungban tanuló diá
kok között is. Igy mozgalom indult 19o9-ben, amelynek célja 
az volt, hogy legalább egy millió u jabb keresztyént toboroz
nak az egyházba. Az Ujtestamentum 19oo óta forgott közkézen  
a teljes bibliaforditás pedig 191o-ben készült el. A keresz- 
ty-én irodalom is hatásosan terjedt. Kórea konzervativ népe 
ugy látszott, hogy uj kor küszöbén állott. A keresztyénség 
készenállott hogy elősegítse ezt. Időig Kórea kulturáját 
Kinától várta, most  látszott, hogy Krisztus feló fordult. 
Különösen nagy volt a vágyakozás Jézus második eljövetele u- 
tán. A keresztyénség főleg, a parasztság között terjedt el.
A keresztyének s z á m  19oo-ban 8,288 volt, ez a szám 1910-re 
178,686-ra emelkedett. Ez az évtized alatti növekedés szinte 
példátlan. Ez az erősödés főleg magukanak a kóreai keresztyé
neknek köszönhető. Ezalatt ez idő altt a misszionáriusok 
számé, csak 141-ről 3o7-re emelkedett, mig a koreai munkások 
1910-ben harmincnégy felszentelt lelkésszel és 1,897 tanitó
val rendelkezettek. Mindezek a munkák azért voltak olyan ha 
tásosak, mert minden keresztyén egyformán osztozott bennük. 
Szabály volt az, hogy mielőtt valaki megkeresztelkedett leg
alább még egy valakit kellett magával hoznia, megnyerni 
Krisztus számára. A misszionárius vezetőknek az volt a véle
ményük, hogy Kórea a maga egészében hamrosan keresztyénné 
válik és ezek a reménységek tényeken alapultak.

Ekkor jött el az ifju egyházra a megpróbáltatásnak az 
lőttje. Miután Japán 1910-ben bekebelezte Kóreát az uj rezsim 
nagy sulyt fektetett Kórea materiális fejlődésére. Ito herceg 
már a japán bekebelezés előtt magáénak vallotta ezt a prog- 
ramot és vezette a h asonló gondolkodásu embereknek a táborát, 
de őt 19o9-ben meggyilkolták. 191o-től kezdve mind erősebben 
megindult a japánizálódás folyamata. Az iskolákat japán ellen- 
őrzés alá vonták.19o5-bep beveztették a japán nevelési rend- 
szert, amely a vallásoktatást tiltja mindennemü iskolában.  
1 9 2 0  u t á n  a tanitás japánul történt. Az a politika, amelynem ismeretlen 

nyugaton sem jutott érvényre, hogy az egyház 
prédikáljon, de csak az állam neveljen! Tiz évet adtak a



 misszióknak, hogy kiterjedt nevelési rendszerükkel alkalmaz
kodjanak, hangolódjanak az uj politikához.

Az a tény, hogy a nép a japánok alatt általában ellenálló 
magatartást tanusitott, mig a misszionáriusokra, mint bará
taikra tekintettek, kedvező helyzetet hozott a misszió szá
mára. A népnek a misszionáriusok felé fordulása ellensulyo
zására Japán megpróbált a buddhizmus számára kedvező légkört 
teremteni. 1911-ben egy japán ellenes összeesküvést fedeztek 
fél amelyben a misszionáriusokat is vádolták. Ebben az időben 

123 kiváló kóreai vezetőt börtönöztek be. A függetlenségi 
mozgalom 1919-ben, amely az első világháborut követte azzal 
a jelszavával, hogy,minden népnek önrendelkezési joga van, 
nehéz helyzetet teremtett a misszionáriusok számára, noha 
gyorsan elynomták ezt a mozgalmat. Negyvennégy kóreai vezető, 
köztük tizenöt lelkész, került börtönbe emiatt a mozgalom 
miatt. Nagybritannia befolyásénak köszönhető, hogy Japán a 
missziói munkát könnyebbé tette azáltal, hogy a kóreai ka
tonai kormányt polgári kormánnyal cserélte fel,

A nép Japán elleni küldelmében a misszionáriusokra ugy 
tekintett, mint akik az ő oldalukon vannak, ez nehéz hely
zetet alakitott ki a misszionáriusok számára a hatóságokkal 
szemben. Munkájukat méginkább megnehezitette az a tény, hogy 
a szolgálat mind a japán mind a kóreai nyelvet egyformán
megkövetelte. 

1920-ban a polgári kormányzás visszaálltával a missziók 
iskolai munkája nagyobb szabadsághoz jutott. Az iskoláknak 
ujre megengedték, hogy vallásoktatásban részesíthessék a 
tanulókat, de ezt az oktatást ellenőrizték. Amikor 1958-ban 
a nagyvilágháboru már előre vetítette a maga árnyékát, uj 
rendeletek léptek életbe, amelyek megkövetelték minden isko
la minden tanulójától a shinto kultusz elfogadását. Remeteiete
ket adtak ki, hogy a keresztyén istentiszteletek előtt tisz
telegni kell Amaterasu/a napistennő/előtt. A kormány különb
séget tett vallásos és politakal shintoizmus- között és az ilyen 
tiszteletadást pusztán politkának tekintette. A déli presbi- 
teriánus egyház inkább bezárta iskoláinak a kapuit, minthogy 
elfogadja ezt az utóbbi magyarázatot, a többi egyházak azon
ban ugy döntöttek, hogy elfogadják és az egészet nem tekin- 
tették másnak, mint a zászló iránti hüség egy kifejezési 
formájának.

Más problémákkal is szembe kellett nézni a missziók
nak. Nem utolsó sorban Kóreaában is mint más missziói terü
leteken a lakosság nagy növekedése sulyos kérdés, amely rá
nehezedik a lakosság gazdasági életére. 19oo-tól -1938-ig a 
lakosság 13 millióról 23 millióra növekedett. Nem kevesebb,
mint két millió kóreai vándorolt ki Mandzsuriába ebben az idő- 
ben. Ezek között a kivándoroltak között a methodisták fej
tettek ki tevékenységet. A materiális fejlődés ellenére a 
szegénység Kóreában egyre növekedett- . Több mint egy millió 
farmer nem birt tovább egyénileg gazdálkodni. Az erdőket

amelyekről hires volt Kórea kivágták . A keresztyének nem tud-
ták tovább fenntartani egyházaikat ugy, mint azelőtt.



Egy másik problémával is szembe kellet nézni Kóreában 
éppenugy, mint más országokban. A keresztyének Japánban, mint 
a legtöbb misszoi területen a Biblia értelmezése tekinteté
ben fundamentalisták voltak. A fiatal kóreaiak azonban libe
rális és szekuláris befolyás alá kerültek. Ezek számára az 
egyház hitét megtartani, tanitását elfogadni valóságos prob
léma lett nemcsak Kórsában, hanem a világ minden más részén 
is. Amikor a protestáns missziói munka erdményeit vesszük 
számba Kóreában, - és itt figyelemmel kell lenni arra, hogy 
ez egyike a legfiatalabb misszói területeknek - meg kell álla 
pitanunk, hogy a huszadik század első évtizedének nagy re
ménységei nem teljesedtek be. Ha igy van is a helyzet, akkor 
is azt kell mondanunk, hogy összehasolitva más missziói terü
letek eredményeivel, ahol a munka jóval korábban indulha

tott meg, a koreai eredmények egészen kivételesen jóknak 
tekinthetők. A protestáns misszionáriusoknak száma 1935-ben 
érte el a tetőzési pontját, az 598-at. 1938-ra ez a szám 
462-re csökkent, de erre az évre már l,o5o felszentelt kó
rsai lelkész és 1934 laikus munkás /akik közül 562 nő volt / 
állott szolgálatban. A protestáns keresztyéneknek a száma 
az 191o-es 178 ezerről 193o-ra 33o ezerre növekedett,1938-ra 
ez a szám 249 ezerre csökkent, de az urvacsorázóknak a száma 
1938-ra érte el tetőzési pontját a 148 ezret - nyilvánvalóan 
mutatva arra, hogy az utóbbi évek vesztesége azok közül 
került ki, akik nem álltak igazán szoros kapcsolatban az egy
házzal . Valamennyi missziói területen a rostálás ideje ér- 
kezett el. A világháborunak a koreai munkára való hatását 
érdeklődéssel várjuk. Az a mód , ahogyan a koreai egyház meg
állta a megpróbáltatások idejét, igéretet ad arra, hogy olyan 
erősen megalapozott ez az egyház, hogy nemcsak egyszerüen 
folytatni tudja a munkáját, hanem nagyobb győzelmekben is 
lesz része, amikor a béke napjai ismét visszatérnek.

John Aberly: An Outline of Missions / Philadelphia 1945 / ci- 
mü könyvéből 17o-192 oldalig.



18.fejezet.Módszerek,eredmények,kilátások.
Azt szokták mondani,hogy a miszziónak a legfontosabb taktikája az. 
hogy alkalmazkodik a legkülönbözőbb körülményekhez,minden eredményes 
missziót ez jellemez,ez a rugalmasság.Természetesen itt is kell, 
hogy legyenek határok /amelyeken pl.a R.k. ok könnyen tulteszik 
magukat igy pl. Indiában megengedik a régi pogány körmeneteket azzal 
a különbséggel,hogy a bálványok helyett Máriát vagy a szentek szobrait 
hordozzák körül./Az alkalmazkodás terén mindig azt kell elsősorban 
szemelőtt tartani,hogy a misszionárius feladata az,hogy azok ,akik 
között munkálkodik Krisztust ismerjék meg, mint életük üdvözitőjét 
és Urát.
Az általános gyakorlat szerint a protestáns missziónak a következő 
formái vannak: evangél izáció, nevel és, orvosi kezel és, szakiskolák/ipar/ 
korszerü földmivelés.Mikor egy missziói állomáshelyen még csak kevés 
számu misszionárius van,akkor rendszerint mindezeket a munkaágakat 
egy ember végzi.Fontos az,hogy minden forma végeredményében evangé- 
lizáló jellegü legyen.Minden munka az élet középpontja:Kr.felé mutat. 
Ahogy ezt az 1928 ban tartott jeruzsálemi világgyülés kifejezte: 
Egyetlen üzenetünk van:Krisztus !
Lehet,hogy először piarcon kell kezdeni az igehirdetést,vagy a 
falu más részén,kunyhókban vagy az erdőben valahol.Néhány helyen 
/pl.mohamédánok között/ még igy sem lehet kezdeni,mert nem engedik, 
hogy a misszionárius szabadon beszélhessen,ilyen esetben csak a 
magán érintkezés marad az egyetlen lehetőség,később tanulócsoportok 
szervezése.
A misszionárius számára mindig nagyon fontos,hogy összegyü jtse azokat, 
akiket már az evangélium eltalált,akiket már Jézus megtalált,ezeket 
gyülekezetbe kell tömöriteni.Ez az uj gyülekezet aztán természetesen 
maga is uj missziói központtá kell,hogy váljék,uj bázissá ahonnan 
továbbgyürüzhetik a munka.Rendszerint a misszionárius lakása körül 
alakul ki az iskola,korház,árvaház és nem utolsó sorban az imaház is. 
Igy a misszionárius lakása valóságos főhadiszállás lesz.-Vannak,akik 
azt mondják,hogy Pál apostolnak a módszere a legjobb:amint az evan
gélium hirdetésére gyülekezet támadt,sürgősen meg kell szervezni ezt 
a gyülekezetét és tovább kell menni érintetlen területre,de ugy ,hogy 
a már megalapitott gyülekezeteket irányitás alatt tartja a m./levelek/. 
Itt,ebben az esetben nagyon elővigyázatosnak kell lenni,vigyázni

kell arra, hogy a gyülezetnek a gyökerei elmélyül jenek, nem lehet 
elhamarkodni és csak felületesen megalapozni a gyülekezet életét,sok 
példa mutatja,hogy az ilyen sebtében alapitott és magárahagyott gyü- 
lekezet elkallódott,de a másik oldalon viszont nem szabad egyhelybe 

merevedni és ki sem mozdulni egy helyről.Általános gyakorlat az,hogy amint lehet állitson fel a m. iskolát. 
A beszélt nyelvet is a lehető legsürgősebben irásba kell rögziteni.
Igy kezdődhet meg az oktatás. Az olvasnitudás keresztyén szempont
ból döntő,hiszen igy adhatjuk az emberek kezébe a Szentirást.A prot. 
missziói gyakorlat az,hogy amint lehet a m. belefog a Biblia lefordi- 
tásába,ezek az első forditások természeteses csak durva forditások, 
amiket még többször kell majd revideálni .Ha már alkalom nyilik rá
a keresztyén irodalomból is kell forditani /Kis Káté /



Általában a haladó j e l l e g ü  kormányok az iskolákat átveszik/Ja pán/ 
vagy legalább is kooperációra szólitják a misszionáriusokat/India/
A mohamedánoknál szigoruan tilos a keresztyén oktatás az iskola 
kereteiben.A mohamedán hatáson kivüleső Afrikában az egész elemi 
oktatás jóformán a misszió kezében van.Amint az ország fejlődik és 
az állam megerősödik rendszerint igényt tartanak az iskolákra is. 
Nagyon jó és áldott munkaterület sok helyen a felnőttek iskolája.
1938 ban a prot.missziói iskolák száma az egész világon:53,158, 
bennük 2,925,134 tanuló t a n u l t .
Van a k a misszió kezében magasabb müveltségét adó iskolák is:Japán
ban Kinában, Indiában sőt a mohamedán világban is sok helyen,Afrikába
főleg ipari és mezőgazdasági fejlődést célzó iskolák.1938 ban 1,218 

középiskola 199,314 tanulóval volt a prot.misszió kezén.lo2 főiskola 
31 463 tanulóval is a prot. misszió tulajdonában volt.Szakiskolák 
számadatai: orvosi 14, 1,284 hallgatóval,tanitóképző;26o , 14.636 
hallgatóvaljbibliaiskolák/prédikátorok számára/ 414, 14.95o hallgató- 
val,theologia: 129, 3,378 hallgatóval.
A misszió alkalmazkodó képességéhez tartozik az,hogy néhol nem telep- 
szik le,mert a nép is vándorol állandóan /Hinduknál,Hottentották, 
Indiánok/
Külön feladatot jelent sokszor a megmérteknek a védelme,mert gyakran 
előfordul,hogy az ujjonan megtörtét kitagadják rokonai,népe.Ilyenkor 
természetesen a missziónak kell gondoskodnia az eltartásukról is.
Ezeket az embereket rendszerint a missziói állomás környékén 
te épitik le,nagyszerü kézmüvesek kerülnek ki ezek közül az emberek 
közül,sok helyen igy alakultak ki földmives központok,virágzó telepek. 
Ilyen telep volt pl. a világhirü Libériai kávé telep,amely lutheránus 
missziói állomáson volt.Az Aranyparton a kakaó ültetvényeket ugyancsak 
a m.ok kezdték el.Természetesen az nem lehet szabály,hogy a megtérte
ket kiemeljük a megszokott környezetükből,mert a keresztyén embernek 
a szerepe éppen a kovász szerepe.
Nagyon fontos az asszonyok között végzett munka/családon keresztül 
terjed tovább az evangélium/Keleten asszonyok között még ma is álta
lában csak asszonyok munkálkodhatnak.
Nagy kérdése a modern missziónak az,-ahogyan a Tambarában 1938 ban 
tartott konferencián is megnyilvánult ez-,hogy,hogyan kell az evangé- 
liumot hirdetni azoknak,akik más hiten vannak ?Egy másik hitben,vallás- 
ban való előrehaladás segit i ,vagy gátolja a keresztyénséget?Előkészi- 
tese e vagy akadálya ?A m. nak az ilyen esetben mindenáron azt kell 
megmutatnia,hogy minden emberi próbálkozás hiába - való,amely meg 
akarja k e r e s n i  Istent.Alulról felfelé nem vezet ut.De van Ut! 
Az idegen vallás terminológiáját azonban sokszor nagyon jól fel 
lehet használni,mindig arra mutatva,hogy nincs más név ,amely által
megtartathatnánk,csak Jézusé.
Vegyük most az eredmények et:meg kell jegyezni,hogy a számok

természetesen csak hozzávetőleges képet tudnak nyujtani,hiszen nem 
lehet mindent számokkal kifejezni.Sokszor az a helyzethogy"..az a neved 
hogy élsz és halott vagy..." és ezt számmal kifejezni nem lehet.Arra 

azoban föltétlenül jók a számok,hogy fogalmat tudunk alkotná a 
 helyzetről.1938 ban a világon a protestáns misszió urvacsorázoinak a 

száma 6,045,726,a teljes állománya pedig 13,o36,354 .A R.K. 16,929,624. 
megkeresztelt és 2,611,942 katechumén. Összesen tehát 32,569,92o

keresztyén él a misszió területén.A prot .misszionáriusok száma 
27,575,a benszülötteké 97,o44,ezenkivül loo,886 benszülött tanitó 
müködik prot.misszióban.Érdekes,hogy a legtöbb uj megtérés ezeknek a bennszülött munkásoknak a munkája nyomán támad.



Természetesen vannak eredmények amiket nem lehet lemérni 
számokkal pl. hogy milyen nagy befolyást gyakorolnak a keresztyének 
egy ország életére.Különösen meglátszik ez a gyógyitás terén,és 
sok szociális vonatkozásban,erkölcsi felemelkedésben,de müveltségben 
is.Meg kell jegyezni ,hogy l.o58 nyelvre forditották le a Bibliát, 
a bibliaforditások pedig minden nyelvben döntő befolyást gyakoroltak 
az irodalmi nyelvre.Sok helyen az u jabb irodalmi nyelv standardja 
a bibliaforditás nyelve/Indiában sok helyen!/
Milyenek a misszió kilátásai? A misszió története arra int,hogy 
határozott jóslásokba ne b ocsátkozzunk!Mert pl.amikor a boxer láza
dás kitört Kinában,akkor sokan azt mondták,hogy a keresztyén misszió 
ideje lejárt Kinában,pedig igazában csak ezután kezdődött!Erre a 
kiszámith atatlanságra mutat pl. az a tény is,hogy amikor nyugaton 
a „felvilágosodás" és teljes skepticizmus ura lkodott,akkor kezdődtek 
igazán a nagy modern missziói megindulások,igy a szekularizmusnak 
a világjelensége nem ok arra,hogy pesszimistán lássuk a misszió 
jövőjét.Egy kétségtelennek látszi a jövőre vonatkozólag:a misszió 
mindinkább elveszti "kül" jellegét és a missziói egyházak szerepét az 
u.n. ifju egyházak veszik át ,saját földükön "tovább misszionálnak. 
Mindenütt az tapasztalható,hogy hatalmas potenciális energia van a 
ifju egyházakban.Ugyanaz a feladat vár ma az ifju és "öreg" egyházak
ra egyaránt mindenütt,ahogy Mott János azt egyszer kifejezte:
 az e  g  é  s  z egyház adja az e g é s z  világnak az e  g  é  s  z 
evangéliumot."


