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A Világszerte folyó Evangélizáció a mi Nemzedékünkben 
Canon Chandu Ray előadása

"Mikor pedig megérkeztek és a gyülekezetét egybehivták,
elbeszélék,mily nagy dolgokat cselekdék az Isten ővelük és
hogy a pogányoknak kaput nyitott a hi tre"Csel.l4,27.
A fiatal egyházak egyikéből jövök,olyan területről,amely még
missziói területnek számit és ezen az estén bizonysáogt akarok
tenni a közelmult néhány probálgatásáról az evangélizáció vonalán,
és egyuttal meg akarom osztani veletek munkánk győzelmeit és
kudarcait is.Ugy élünk mint az apostoli időkben éltek a keresz-
tyének,nagyon nagy százalék nem-keresztyén között,akiknek a
magatartása a keresztyénség felé nem mindig kedvező és mégis
ennek ellenére hatalmas bátoritásunk van a munkánkban.

álló
Körülbelül 8o családból c soportot ,akik 10 évvel ezelőtt 
keresztel estek meg,gyüjtöttek össze egy kicsiny faluban.A
földet a kormány bérbeadta és a közösségi élet megindulhatott. 
Épitettünk egy kis iskolát a gyermekek számára,egy egészségügyi 
központot,egy istentiszteleti helyet,valamint néhány földkunyhót 
a lakósság számára. A közösség ugy indult,hogy tagjának 95%
irni olvasni nem tud volt,de három éven belül mindenkit megtani-
tottunk irni-olvasni.A maláriás esetek száma 57 % ról 8 % ra 
csökkent az egsézségügyi nevelés révén, akkor a kormány több 
pénzt követelt a bérbeadott földért.De pénz hiányában nem tudtuk 
kifizetni a kért összeget.Igy a közösségnek szét kellett szélednie.
Ahová azonban ezek a keresztyének mentek életük teljessége/their 
wholeness of life/ ellenállhatatlan volt,nagy buzgalommal beszél
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tek másoknak Krisztusról A. Biblia Társaság ügynökét küldött
erre a területre bibliákkal.Rövid időn belül ez az ügynök,aki
maga is az iszlámból betért keresztyén volt, jelentette,hogy
nagy a vágyakozás a Krisztus után.Ezen a területen a missziói
munka gyenge volt,ugy hogy mi m agunk gyüjtöttünk össze egy
csapatot Helyi és külföldi misszionáriusokból, mindenféle feleke-
zetből hogy jöjjenek el egy hat hetets különleges evangélizációs
kampányra.Harminchat eljött.Együtt éltünk a néppel ,együtt is 
étkeztünk ,rendszeresen tanitottuk őket,bemitattuk az evangéliumi 
történeteket diapozitivak segitségével/Latern slides/, és
terjesztettük az irás-olvasás ismeretét.Tevékenységünket 25
négyzetmérföldre korlátoztuk.Naponként kis csoportokban mentünk
különböző falvakba és az evés napot együtt töltöttük a néppel
tanitva őket, de ugyhogy mindig beszéltünk az evangéliumról is.
Mielőtt a hat hét letelt volna 14 falu 2oo kiküldötte táborunkba
jött és azt mondta ,hogy a 14 falu egész lakássága m eg akar 
keres telkedni.Közöttünk uj helyzetet teremtett.Az ügynök adta
a bibliákat.Közöttük való életünk szolgáltatta  az élő bizonyságot.

annak
De mi nem tudtuk megkeresztelni őket és xxxxxxx a felekezetnek 
kellett hagynunk őket,amelyhet ez a terület tartozott a missziók,
kölcsönös joviszonya érdekében/according to comity of missions/
Annak a felekezeteknek csupán egy misszionáriusa volt ezen a - 
területen.Küldetésének első időszakában volt és még nem tudta a 
nyelvet. Nem volt pénzük sem ahhoz ,hogy bennszülött/national/ 
munkásokat fogadjanak.A munka hanyatlóban van/has languished/
A mozgalom még életben van,de nincsenek munkások akik elvégeznék 
az aratást.Az ért vallottunk kudarcot,mert nem voltunk egységesek 
a segélyforrások kihasználatban/to put our resources together/ 
ahol pedig a Szent Lélek elkezdte a maga munkáját.
Mióta India és Pakistan szétválása és a két ország függetlenségéne 
kimondása megtörtént,egy területen több mint 6.ooo embert keresz-



teltünk m g  ,abban a reménységben,hogy az hogy az egyház 
az élet teljességét fogja nékik hozni Amikor ezek az emberek elvesz 
tették a kikötőhelyüket/ m o r rings/a lakósság borzasztó nagy 
változása miatt/egyik országból a másikba való mozgás miatt/ és 
sokak elvesztették horgonyukat és reménységüket az egyház nagyszerü 
munkát végzett ismét együttesen a Church World Service keresztül, 
szolgált a menekülteknek és más gyakorlati módon nyujtott segitséget 
Ez a 6.000 ember abban a reménységben kereszteltetett meg, hogy
az egyház az élet teljességét fogja nekik hozni.De mi kudarcot
vallottunk velük.Éppenolyan irástudatlanok,mint a m i l y e n e k
megismertük őket.Alig van falu,ahol volna iskola a gyermekek szám
mára. Azt mondták nekem,hogy a gyermekek 80%-a nem jár iskolába még
ott sem,ahol van a kormánynak iskolája,mert nincsen ruhájuk,amit 

viselhetnének. Egészségügyi központ nem létesült ezen a területen.
Az a felekezet,amely azon a területen dolgozik,egyetlen missziói ál
lomással sem rendelkezik itt. Az egységnek a hiány miatt,ami pedig 
Krisztusról erőteljes bizonyságtétel lehetne,az uj megtértek majd
nem hogy akadályaivá váltak ezen a területen az evangélizációs mun- 
kának. Ezek a Krisztusban kisdedek gondozás nélkül maradtak.

Manapság sok missziói iskola és kollégium fél attól,hogy nyil
tan bizonyságot tegyen Krisztusról ás alkalmat adjon Néki a munkára,
mert annyira függnek attól a keresttől,amelyet nem keresztyén le- 
ányoktől és fiuktól kapnak. De ahol csak nyiltan bizonyságot tesznek 
a Krisztusról, eredmények is látszanak. Nagy az a lehetőség, amely az 
evangélizáció számára adta van a tanintézeteken keresztül. Hadd mond
jak el egy esetet. Az egyik kollégium meghívott egy evangélistát,hogy
végezzen egyhetes missziói munkát. Ebben a kolégiumban több mint 800 
mohamedán tanuló van. Az evangélista előadásait angol nyelven kezd
te el,mivel ez volt a tanitás nyelve a kollégiumban. Az első előa
dás felénél lehetett az evangélista,amikor észrevette,hogy a hallga-
tok/lehettek vagy hatvanan/ nem értik teljesen mondanivalóját .Meg-
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állt,hogy megkérdezze,nem volna-e jobb ha hallgatói anyanyelvén 
beszélned Egy kiáltás tört fel "igen,Uram!" Előadásának hátrale
vő részét az ő anyanyelvükön fejezte be. Az esti összejövetelen 
már több mint ötszázan voltak jelen.Ezután az egész héten keresz
tül egyetlen hely sem volt üres abban a teremben,amelyben 800 ülő- 
hely volt. A városból az emberek jöttek és a folyosókon állva hall- 
gatták az előadást. Az evangélista 126 személyes beszélgetést tar- 
tott ez alatt a hét alatt a hallgatókkal,akiket érdemelt ez evangé-
lium. 5 fogatta el Krisztust megváltójának. A kollégiumi kommunis-
ta pert elnöke kilépett a pártból az evangélium miatt. A kollégium
nak az igazgatója azt mondotta ,hogy bizonyára valami üldözés fog
következni.De nem történt senmmi. Ugyanez az evangélista 5 hónappal 
később prédikált egy templomban,amely kb.50 mérföldnyire volt innen, 
utána egy fiatal katonatiszt felkereste őt és elmondta néki,hogy 
annakidején,amikor a kollégiumban predikált,azt ez utasitást kapta, 
hogy ő és 20 társa menjen el a kollégiumba és zavarja meg az össze- 
jövetelt,mert azt hallották,hogy néhányon keresztyének lettek. Ugy 
volt,hogy ő adja meg majd a jelet,de ahogy mondta,ez a jeladás soha
nem történt meg,mert az evangélium megragadta őt. Ma már ő is keresz
tyén álljunk meg egy pillanatra és huzzunk alá egyikét pontot 
ebből. Először is ha nem lett volna biblia ezen a nyelven,az evan- 
gelista segitség nélkül maradt volna. Azután ha a kollégium nem 
lett volna elég bátor ahoz,hogy meghivja az evangélistát,nem tör-
téntek volna megtérések. Uj érdeklődés és kiváncsiság támadt ezu-
tán a kollégiumban a keresztyénség után.

Nagy szükség van arra,hogy felhasználják azokat a megtérteket , 
akik megtalálták Krisztust arra,hogy elmenjenek és hirdessék az 
evangéliumot. Gyakran történik meg,hogy amikor keresztyénekké lesz
nek, elvesztik otthonaikat,munkájukat és saját családjuk is üldözi 
őket. Ilyen esetekben ha mint evangélistákat küldenék ki őket,hatal- 
masan tudnák hirdetni az evangéliumot,oly erővel,melyet már a má—

- 4 -



sodik vagy harm a dik keresztyén nemzedékben elveszitenek.Hadd hozzak 
egy példát. Egy evangélista magával vitt egy csapat fiatal megtér-
tét,hogy prédikáljanak. Faluról-falura mentek,nagy bátoritást kap
tak munkájukhoz mintegy 30 faluban. Az egyik faluban azonban azt tör 
tént ,hogy a vezetőt leütötték,bevitték egy mohamedán imaházba és
ott tartották éjszakára. Falusiak százai jöttek és gyültek egybe,
hogy megláthassak,mi történik ezzel az emberrel. Elküldték e kerü-
let főapjához,aki később meg is érekezett. Elkezdte faggatni az 
evangélistát,arra akarta kényszeriteni,hogy mondjon valamit az ő 
v allásuk ellen. Az evangélista azonban csendben maradt mindaddig, 
amig a pap azt kérdezte:"Mit mondtál akkor,amikor leütöttek?"Ekkor 
az evangélista el kezdette a megfeszitett és feltámadott Krisztust 
hirdetni a mohamedán imaházba. Amikor igehirdetését be fejezte, sza
kadás történt a nép között. Néhányan azt mondták,hogy a Krisztus
által való üdvösségről beszélt. Mások meg azt,hogy Krisztus nem is
feszithetett meg és fel sem támadt. Amig a nép igy be szolt,vitat-
kozott,az evangélistának megengedték,hogy elmehessen.De ő még ott 
maradt a faluban három napig. Néhány hónapon belül harmicketten
keresztelkedtek meg ebben a faluban. A legbiztosabb mód arra,hogy 
egy ujonnan megtértet megerősitsünk hitében,az,hogy engedjük őt bi
zonyságot tenni és nehézségeket szenvedni hitéért. Amikor majd meg-
látja,hogy és Krisztus és munkálkodik benne ás általi. N ekünk azon
ban arról sem szabad megfeledkeznünk,hogy az illetőnek szüksége van 
élelemre és ruházatra. Gyakran ezek a dolgok hiányoznak és az egyház 
megfeledkezik arról,hogy gondoskodjék .a megtértekről,talán azért 

mert az egyház ezen a területen maga isnagyon szegény. Az emberek
többsége még 15 centnél is kevesebbet keres naponta.

Végül milyen nagy a vágyódás és milyenek a bátoritó jelek?
Hadd adja ismét egy illisztrációt. Néhány doktor kórházat tart fenn
egy szegény helységben /a mi országunkban 170.000 emberre jut egy
doktor./ Ezrek és ezrek jönnek gyógyulásért és fizetnek,amit tudnak.
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Hat héten belül mintegy 16. noe eáber jött 6.000 esibort hozva ke-

gelésre. Ezeknek az csáberőknek a váróhelyiségekben hirdettetik ez

evangélium. Egy vagy két evangélista néhány pacienst i smerve közé-

jük megy,beszélget velük,hirdeti az evangéliumot nékik. Esténként

evangéliumi történetekről vetitettképes előadásokat tartanak.Amikor 

az embereket elbocsátják a kórházból,gyakran megtörténik,hogy ez a 

evangelisták ism é t  látják őket,amint visszajönnek bejárbeteg-ren- 

delésre.Ismét beszélgetnek velük,megkérdezik őket miért jöttek,hisze 

már gyógyultan mehettek el a K-rházből. Néha ilyen v álaszt hall

hatnak:"Az evangéliumot akarjuk hallani és ittmaradtunk a környéken

mindaddig,amig folyik a prédikáció." Egyszer egy evangélista kihir-

dette,hogy meghivták másfelé evangélizációt tartani és igy a követ-

kező nap el kell mennie. A mohamedánok közül egy kiáltás tört fel:"

"Ha ez a te utolsó estéd velünk,akkor ugy-e megmutatod nekünk 

Krisztuskeresztjéről való képeidet?" Ezen a területen alig van vala- 

milyen utómunka bármely missziói társaság részéről. Összesen egy 

misszionárius dolgozik ott ,akinek a munkaterülete több mint 5 .000 

négyzetmérföld.

Megosztva veletek a biztató jeleket és a kudarcokat egyaránt, 

azt szeretném még hozzátenni,hogy a világszerte folyó evangélizá-

ciós munkában a biblia játsza a legfontosabb szerepet.Mert az az 

ami olyan meggyőződést képes az emberekben teremteni,amilyet semmi

lyen emberi szó elérni nem tud. Örvendezve nézünk az elé a nap elé, 

amikor egyesül az egyház és egysége,evangélizációs stratégiája is

lesz. Ahol a Szentlélek munkálnodik,nekünk követnünk kell őt anél-

kül,hogy szétszakadozottságunk akadályaival hátráltatnánk munkájá-

ben. Az ázsiai Ifju Egyhátaknak nagyobb megértésre és nagyobb tá- 

mogatásra van szükségük problémáik megoldásához,mivel egy nem-ke- 

re styén társadalom elnyomása alatt élnek. Az evangéli stáknak szüks- 

ségük van speciális kiképzésre,hogy fölébekerekedhessenek a nem-ke-

van nevelői és tanitói munkára,hogy az irás-olvasást is tanithass—
resztyének hiteknek. A falusi körzetben lévő egyháznak szüksége

tehessen Krisztusban való reménységünkről
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