
Ki Taehyung

A Diák Bibliai Közösség

magyarországi munkájának története (3.)

(Korea a keresztyénség fényében)

(Folytatás az előző számból)

A koreai egyház szervezkedése (1832–1910)

A koreai protestáns egyház megalakulásával kapcsolatos

eszmecserék alkalmával általános volt a vélemény, hogy az

amerikai misszionáriusok megérkezése jelenti a koreai

keresztyénség kezdetét. Az akkori nemzetközi helyzetre

vonatkozólag a misszió, amelyet az amerikai hívők kezdemé-

nyeztek, nagy szerepet játszott. 

Azonban mielőtt ők Koreába jutottak, a protestáns egy-

ház ott már önállóan megalakult. Ez az önkifejlődés felbe-

csülhetetlen értékű, mert a koreai egyház és istentisztelet már

a külföldi misszionáriusok evangelizációja előtt megvolt.

Ebben a fejezetben arról beszélünk, hogy a koreai keresztyé-

nek hazájukban és azon kívül milyen missziói tevékenységet

folytattak. Ebből kifolyólag szó lesz az evangéliumnak az

országban való megerősödéséről, amely az európai misszió-

mozgalmat elindította, és annak Koreába való bevezetését

szorgalmazta 

6.1. Az első keresztyének missziótevékenysége

A missziótörténet különleges eseménye, hogy az őslako-

sok, akik külföldön lettek keresztyénekké, hazájukban hirdet-

ték az evangéliumot, magukat önálló egyháznak nevezték,

minden dolgukat önmaguk irányították, mielőtt a külföldi

misszionáriusok megjelentek. Ez volt a koreai egyház misz-

sziói tevékenységének egyik szempontja. Itt kell hangsúlyoz-

ni, hogy a hívők Koreában az evangéliumot önállóan ismerték

meg, és a misszió már folyamatban volt, amikor a külföldi

misszionáriusok megérkeztek. 

Politikai helyzet és missziómozgalmak

A 19. század kezdete óta a nyugati hatalmak igyekeztek

Koreával kereskedelmi szerződéseket kötni. Sok ország

kopogtatott Korea ajtaján. Anglia és Franciaország az Indiai-

óceántól kelet felé szerettek volna terjeszkedni. Amerika a

Csendes-óceánon nyomult előre nyugat felé. Oroszország

Szibériától dél felé terjeszkedett. Az imperialista kornak ezek-

re a politikai kihívásaira válaszolt Korea olyan hatásosan,

hogy például az amerikai General Sherman kereskedelmi hajó

erőszakos behatolása alkalmával 1866-ban a hajó megégett,

Thomas misszionárius pedig mártírhalált halt.

Az a tény, hogy a katolikusok a politikába beavatkoztak,

indokul szolgált egy Európa-ellenes külpolitikához. 1886-ban

és 1889-ben a francia misszionáriusok és a katolikusok súlyos

bántalmazásoknak voltak kitéve. Megtorlásul Roze francia

tengernagy ismételten támadta hajóival a nyugati partokat.

Korea kitartó védekezése e támadásokat hatástalanította.

1817-ben megjelent az amerikai tengernagy, Rodgerz,

akinek hatásköre az ázsiai térségben a nyugati part mentén

Kanghwa szigetéig terjedt. A koreai kormányt tette felelőssé a

General Sherman hajó megégetéséért, és erőszakkal akarta a

koreai kikötőket megnyitni. Megjelenése földrajzi felosztási

kísérletnek látszott. Néhány kísérlet után azonban felhagyott

vele. Az idegen országok támadásai csupán megtorlási akciók

voltak. Másfelől azonban nyilvánvalóvá lett, hogy az erőszak

alkalmazása nem kizárólagosan Korea ellen irányult. Saját

belpolitikai helyzetükből kifolyólag nem tudtak sem aktívab-

bak, sem agresszívebbek lenni. Amikor Daewonkun régens

két tengeri hatalmon diadalmaskodott, az elzárkózás politiká-

ja még merevebb lett. A tartományokban emlékműveket állít-

tatott, amelyek azt az akaratát juttatták kifejezésre, hogy az

idegen hatalmakat el kell űzni.

Ez időben Japán is ajtót nyitott az európai civilizáció

előtt, amilyen gyorsan csak lehetett. 1854 óta kereskedelmi

kapcsolatokat tartott az európai nagyhatalmakkal. Ekkor kez-

dődött Japán modernizálódása. 1870 óta Japán kérte Koreát a

kereskedelmi kapcsolatok felvételére, ez azonban éppen úgy

elutasításra talált Korea részéről, mint a nyugatiak erőszakos

kísérlete. Korea elutasította a kísérletet, tovább folytatta az

elzárkózás politikáját. E politikai döntés középpontjában

Daewonkun régens állt, aki a tizenkét éves király, Kojong

helyett a valóságos hatalmat gyakorolta. Zsarnokságát egé-

szen egyedül gyakorolta, nem támaszkodott semmilyen pártra,

sem nemzetségre. Emiatt nagy ellenállás bontakozott ki ellene

mind a királyi udvar és nemesség, mind a többi alattvaló

részéről. Az anyakirályné és a kiskorú király körül kialakult

egy hatalmi központ azzal a szándékkal, hogy Daewonkun

hatalmát megdöntsék, ez sikerrel is járt, a régens elveszítette

hatalmát.

Az anyakirályné 1873-ban átvette a hatalmat a kínai

Csung-dinasztia segítségével a régens tízéves diktátorsága

után. Japán, amint értesült a hatalmi változásról, újból meg-

próbálta a kereskedelmi kapcsolatok felvételét. Mivel ezt

Korea ismét elutasította, a japán hadihajók fenyegető had-

mozdulatokat tettek a koreai partok előtt. A japán részről tör-

tént földrajzi felmérések csak ürügyül szolgáltak arra, hogy a

koreai partokhoz közelebb kerülhessenek. Közben a koreai

kormányzat arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy a kívánt

japán kereskedelmi szerződés szükséges, mert a hatalmi vál-

tozás Koreát legyengítette, és a nemzetközi érdekhelyzet is

megköveteli ezt az irányváltozást. 1876-ban a Kanghwado-

szerződésben Japán Koreával barátsági és kereskedelmi

egyezményt kötött. Bár Korea számára e szerződés kényszer-

egyezség volt, mégis döntő fordulatot jelentett a nemzetközi

szerződések megkötése útján. Az ajtó kinyílt, de a vallássza-

badságról beszélni még korai lenne.

1882. május 22-én a nyugati part középső részén fekvő

Jemoolpóban államszerződés jött létre Korea és az USA között.

Azonban a keresztyén vallás tilalmáról ebben nem volt szó. A
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protestánsok számára ez nagy előnyt jelentett. A szerződés sze-

rint a két ország között lehetővé vált a tudóscsere, és a tudo-

mány, művészet és más téren is elmélyült a kölcsönös barátság

a két nép között. Ez több volt, mint kultúracsere. Amikor 1883

novemberében Angliával és Németországgal Korea szerződést

kötött, abban volt egy záradék, amely szerint a külföldiek a

lakóhelyükön vallásukat gyakorolhatják. Valójában azonban

csak 1886. július 23-án volt lehetséges először istentiszteletet

tartani. Ezzel kapcsolatosan Kojong király nyomatékosan kije-

lentette, hogy Korea idegen vallás hirdetését nem engedélyezi.

Figyelmeztetett arra, hogy a nyilvános missziói munka még

mindig tiltva van. 1886. június 6-án Korea Franciaországgal is

szerződést kötött. Franciaország követelte a vallásszabadság és

vallásterjesztés törvényes biztosítását. 

Ámbár a koreai konzervatívok az idegen vallást elutasí-

tották, a közvélemény fokozatosan az evangélium elfogadása

felé hajlott. Így a politikai helyzet Koreában lassanként meg-

változott, a misszióviszonyok is megváltoztak. Eddig az volt a

vélemény, hogy Koreában az elzárkózás politikai feltételei

mellett lehetetlen a misszió. Az amerikai egyházban azonban

keresték a koreai misszió lehetőségét, és egyre nőtt azoknak a

hívőknek a száma, akik a misszió szükségességét elismerték.

Az 1882-ben megkötött államszerződés után Yeong-Ik Min

teljhatalmú nagykövet két kísérővel 1883 júniusában az USA-

ba látogatott. A koreai delegáció tanácskozott az állam elnö-

kével, és egy vonaton találkozott John Gaucherrel, a baltimo-

re-i egyetem elnökével. Ez a találkozás nyerte meg J. F.

Gauchert a koreai misszió ügyének, és nyomban küldött 2000

dollárt a metodista missziótársaságnak a koreai misszió támo-

gatására.

A missziótársaság azonban Koreával szemben tartózko-

dó volt, mert úgy vélte, hogy a koreai misszió még túl korai.

Amikor J. F. Gaucher észrevette, hogy felhívása hiábavaló

volt, Robert S. MaClayhez fordult, aki Japánban folytatott

missziói tevékenységet. Közölte vele elgondolását, és arra

kérte, menjen személyesen Koreába, és értesítse arról, hogy

Korea kész lenne-e az evangélium elfogadására. Amint S.

MaClay meglátogatta Koreát, nagyon fellelkesült. Nyomban

választ küldött Gauchernek és a metodista misszióközpontnak

Amerikába, hogy amilyen gyorsan csak lehet, küldjenek

Koreába misszionáriusokat nevelőknek és gyógyszert. Ez a hír

megjelent az amerikai észak-metodista egyház újságjában.

Ezen kívül a Japánban működő misszionáriusok lapja, a The

Gospel in All Lands is komoly felhívással fordult a nyilvános-

sághoz. Ezáltal a koreai misszió iránt egyre nőtt az érdeklődés,

és az adományok is szaporodtak. Hasonlóképpen járt el a

keresztyénné lett Lee Soocheong. Nemcsak Japánban bocsá-

tottak ki felhívásokat a koreai misszió támogatására. Knox

misszionárius, aki 1883-ban Japánból Koreába akart menni,

írt az észak-presbiteriánus missziótársaság központjába. Ez a

koreai misszió aktivizálódásának fordulópontjává lett. F. F.

Ellinwood, a társaság egyik elöljárója azonnali bekapcsolódást

követelt a koreai missziós munkába. Ugyanezen társaság főtit-

kára tájékoztató lapokat nyomtatott és osztott szét, hogy tervét

megvalósíthassa. Ezzel a lappal nyerte meg az ügy számára

David W. McWilliamet, aki a missziótársaságnak 5000 dollárt

küldött. Az adományhullám folytatódott, ezért a missziótársa-

ság elhatározta a koreai misszió elindítását.

1884 tavaszán a fiatal orvost, John H. Heront misszio-

náriusnak nevezték ki. Rövid ideig Japánban kellett maradnia,

hogy a koreai nyelvet megtanulja, és a beutazási engedélyt

megszerezze. Heron azonban Kínába ment, és helyette

Horace N. Allen, aki szintén orvos volt, utazott Koreába. Mint

orvos azonnal munkához látott, mivel ő csak másodsorban

volt misszionárius, így tevékenysége csak közvetve jelentett

missziói munkát. Ebben az időben az amerikai missziótársa-

ság valódi szakképzett misszionáriusok kiküldését várta. 

A protestáns misszionáriusok megérkezése

A két misszionárius: Underwood a presbiteriánus egy-

házból és Appenzeller a metodista egyházból voltak az elsők,

akik 1885. április 5-én szabályos missziói tevékenységre

érkeztek Koreába. Azután sok különböző hitvallású misszio-

nárius került Koreába. Ez történelmi fordulópont volt, amikor

az evangélium hirdetése az országban teljes lendülettel meg-

indult. Az új hitvallások egyházai Koreába jutottak, és ott egy-

házi épületek létesültek.

Horacs Grant Underwood 1859. július 19-én Londonban

született. Tizenhárom éves korában Amerikába vándorolt, s ott

letelepedett. Filológiát és teológiát tanult New Yorkban, majd

a holland református egyház teológiai szemináriumán folytat-

ta tanulmányait. Az első kísérlete, hogy a koreai misszióhoz

csatlakozzon, zátonyra futott, mert az anyaegyház pénzügyi

nehézségekkel küszködött. Az észak-amerikai presbiteriánus

egyház missziótársaságának a központja azonban 1884-ben

elfogadta misszionáriusnak. Ő volt az első lelkésze a koreai

missziónak, amelyet ez a társaság szervezett.

H. G. Underwood egy hajóval Japánba ment. Úti célja

volt: „Mihelyt Japánban találok egy koreai nyelvtanárt, azon-

nal elkezdek koreaiul tanulni, és megkezdem a beutazás elő-

készítését. A legrosszabb esetben angol iskolát nyitok, amíg

minden további nélkül hirdethetem az evangéliumot.”

Amerikai tengerészeknek hirdette az evangéliumot, köz-

ben tanulta a koreai nyelvet egy koreai keresztyéntől. Amikor

Koreában a nemzeti klinika betegek iskolájában egy tanítói

állás megüresedett, 1885. április 5-én Koreába ment. Allen

orvossal együttműködve részt vett az angol nyelv oktatásában.

Minden erejét a koreai nyelv elsajátítására fordította. Minden

alkalommal, amikor koreaiakkal beszélhetett, az evangéliu-

mot adta tovább. Érdeklődése körébe tartoztak a nyelvek, uta-

zások, irodalom és a nevelés. Tudását összhangba hozta a

misszióval. Huszonhat éves volt, amikor Koreába érkezett.

1886-ban megnyitotta a presbiteriánus egyház első

misszióiskoláját. 1887. szeptember 27-én alapította meg a

koreai főváros első gyülekezetét, a Saemoonan Közösséget.

Részt vett észak-koreai expedícióban is. Az ökumenikus moz-

galomban való buzgólkodása is ismert volt. Elnöki tisztségei

megfeleltek nagy teljesítőképességének, teherbírásának.

Elnöke a bibliafordítók szövetségének, a koreai keresz-

tyén iratmissziónak, a nevelők társaságának, a yonhee-i főis-

kolának. Egyszerre volt misszionárius, szerző, bibliafordító,

rektor, nevelő és igehirdető.

1916. október 12-én halt meg Atlanticban (New Jersey).

Arthur Judson Brown így dicsérte életét: „Ő volt a meg-

alapítója a koreai egyháznak, és annak történetébe örökre beír-

ta a nevét.”

Henny Gerhart Appenzeller: 1858. február 6-án

Sonderton (Pennsylvania) született. Földműves családból

származott. 1882-ben végzett a német református egyház főis-

koláján, a Franklin and Marshall College-ban. Ezenkívül
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tanult a New Jersey-i Drew Theological Seminaryban, amely

azonban metodista irányzatú volt. Teológiai tanulmányai befe-

jezése előtt a Drew Th. Seminaryn említette, hogy Koreában

szeretne misszionárius lenni. 1884 karácsonya táján a meto-

dista missziótársaság misszionáriussá nevezte ki. Miután

1885. február 2-án pappá szentelték, hajóra szállt. A metodis-

ta misszionáriusok 1885 februárjában megérkeztek Japánba.

Tokióban R. S. MaClay fogadta, és az újonnan érkezett misz-

szionáriusokat így tájékoztatta:

„Elbeszéltem a koreai és vietnami helyzetet, hogy a

Koreába való elutazásra felkészüljenek. Együtt terveztük,

hogy hogyan viselkedjünk, és hogy miként kezdjük el.” Az

Appenzeller misszionárius házaspár 1885. április 5-én érke-

zett a középnyugati parton fekvő Incheon kikötővárosba.

„Tserio Mavu” volt a neve a hajónak, amelyen a sok misszio-

nárius Japánból Koreába hajózott. Koreában a politikai hely-

zet egy kicsit javult. Külföldi asszonynak azonban nem volt

könnyű egy nyugtalan országban élni. Appenzeller misszioná-

rius ismét Japánba utazott feleségével, és ott töltött két hóna-

pot, s 1885 júniusában visszatért Koreába. 1886-ban megala-

pította a Baejae misszióiskolát, s annak igazgatója lett. Egy

ideig a Koreában élő európaiak egyházának volt lelkésze, és

bibliafordításon is dolgozott. Mint rektor és kutató-utazó

nagyon elfoglalt volt. 1902. június 12-én, amikor egy biblia-

fordító rendezvényére készült, egy hajón viharba került a ten-

geren, s hajóstul hullámsírba merült. Életrajzírója, William E.

Griffis ezekkel a szavakkal méltatta: „Appenzeller volt a kore-

ai keresztyénség alapköve. Mint evangelizátor, utazó, kutató,

tanító, gyülekezetalapító, bibliafordító kiemelkedő munkát

végzett. Nagyon szelíd természetű volt, tizenhét évi szolgála-

tával méltóvá lett az élet koronájára.

William B. Seranton 1885. május 3-án a metodista egy-

ház misszionáriusaként jött Koreába felesége és édesanyja

kísérletében. Szolgálatával felváltotta Appenzellert, aki

Japánban időzött. Összetalálkoztak Japánban Appenzellerék-

kel, akik éppen Koreába indultak, ekkor W. B. Seranton még

a koreai nyelvvel foglalkozott.

Seranton csakhamar Koreába utazott, és ott együtt dol-

gozott Allen udvari orvossal; később klinikát alapítottak,

amely a metodista egyház támogatását élvezte. Anyja és fele-

sége a koreai asszonyok részére is nevezett ki Koreába egy

misszionáriust C. J. Corfe tábori lelkész személyében. Ő lett

Korea püspöke. 1890. szeptember 30-án költözött a fővárosba.

Az ausztrál presbiteriánus egyház a Davies testvéreket válasz-

totta ki a koreai misszió számára.

H. Davies misszionárius, aki 1889 októberében érkezett

Koreába, himlőjárvány áldozata lett. Később az egyház a J. H.

MacKay házaspárt és három női evangelizátort küldött

Koreába.

Amerikából a déli presbiteriánus egyház Koreába küldte

W. D. R. Reynolds, W. Junkin, L. B. Tate, miss Mattis S. Tate

és Linne Davies misszionáriusokat, akik 1892. október 10-én

érkeztek Szöulba. Missziói területük a délnyugati tartomány

volt, ahol gyülekezetet, klinikát és iskolát alapítottak.

Malcolm C. Fenwick a kanadai baptista egyház tagjaként

ment Koreába. Először megtanulta a koreai nyelvet, majd

Sorae-ben megalapította az első baptista közösséget. Más bap-

tista misszionáriusok, C. F. Pauling és F. W. Steadwan a

középső tartományban misszionáltak, átadták M. C.

Fenwincknek a szolgálatot. 

W. John McKenzie, aki a kanadai presbiteriánus egyház

lelkésze volt, 1893-ban ugyancsak magánemberként jött

Koreába, azonban 1895-ben meghalt. Azután Kanadából öt

misszionáriust küldtek Korea északkeleti tartományába: R.

Griersoht, W. F. Foote-ot és feleségét, és D. W. McRae-t.

E. A. Hendrix, akit a dél-metodista egyház küldött kínai

rendeltetéssel, és C. F. Ried Yoon Chiho meghívására Koreába

mentek.

1895 októberében Szöulba látogattak, és ott megkezdték

missziói munkájukat. 1930-ban az északi és déli metodista

egyház egyesült, ezáltal Koreában egy metodista egyházat ala-

píthattak. A koreai misszióban más hitvallású egyházak is

részt vettek: 1899-ben megalakult a görög ortodox egyház,

1904-ben az adventisták, 1907-ben a „Heiligung egyház”,

1908-ban az Üdvhadsereg szerveződött külön egyházzá.

Az előző részben említés történt arról, hogy különböző

hitvallású misszionáriusok ténykedtek Koreában. Ennek elle-

nére sem kísérelték meg a misszió ökumenikus alapon való

folytatását. Sok presbiteriánus egyház, amelyeket Koreában

különböző országok misszionáriusai alapítottak, egyesült

missziótársaságot alkotott, később ebből fejlődött ki a koreai

egyesült egyház. Ha a misszionáriusok nyilvános missziói

tevékenysége nehézségekbe ütközött, akkor közvetett mód-

szert alkalmaztak, tudniillik az egészségügyi és nevelői mun-

kát helyezték előtérbe.

A fejlődés alapja volt: az önállóság, a missziótársaság

felépítése, a missziói területek felosztása.

Az evangéliumi pietizmus (kegyesség) volt az, amivel a

misszionáriusok Koreában sikereket értek el, ez mintaképe lett

a koreai keresztyéneknek. A misszionáriusok élete, ez a hité-

letmód a koreai európai pietizmusból származott, amely a

tudományos biztonságról, valamint a politikai és kulturális

optimizmusról lemondott. Ettől a mozgalomtól távol állt a

vallási fanatizmus. A misszionáriusok, akik Koreában az

evangéliumot terjesztették, az evangélium szerint éltek, így

azt a félreértést eloszlatták, hogy a nyugati keresztyénség az

imperializmus előfutára. Végül is a pietista hit néhány ponton

egyezett a hagyományos koreai gondolkodásmóddal. A maga-

tartás és mód, ahogyan az evangéliumot hirdették, ahogyan a

keresztyén hitet élni lehetett, magukon a misszionáriusokon és

életvitelükön felismerhető volt. Ez illet a koreai mentalitáshoz

és szimpatikussá tette. A misszionáriusok hitbeli magatartása

jó magnak bizonyult a koreai misszió számára. 

Az egyház növekedése

Mivel Koreába különféle hitvallások jutottak, a misszió-

társaságok között civakodás, torzsalkodás támadt. A konflik-

tusok felvetették a kérdést: hogyan lehetne elkerülni a néze-

teltéréseket, és hogyan valósulhatna meg együttműködés?

Egyes missziótársaságok önállóak voltak, míg mások más

misszótársaságokkal akartak együttműködni.

Ilyen körülmények között 1899-ben megalakult az

„amerikai észak-presbiteriánus kongregáció és az ausztrál

misszió uniója”. Az ilyen koalíciókísérletben néhány hitvallás,

mint például a déli metodisták, anglikánok és baptisták nem

vettek részt, passzív magatartást tanúsítottak vele szemben.

Csak a presbiteriánusok értek el egységet. Ez volt az első egy-

házi együttműködési szövetség Koreában. Ez a társaság hívta

meg 1890-ben John Neviús lelkész házaspárt, hogy a kínai

Jifu tartományban missziótevékenységet folytasson. Koreai



tartózkodása alatt e házaspár a koreai misszionáriusok részére

rendkívüli missziómódszert dolgozott ki. Ennek alapelvei: szi-

gorú önállóság, átfogó missziói utak és kizárólag a Szentírásra

való hagyatkozás.

Davisnek, az ausztrál presbiteri missziószövetség vezető-

jének halála után az együttműködés rövid időre megszakadt.

1893. január 23-án megalakult a The Council of Missions

Holding the Presbyterian Form of Government. E szervezet

célja: a protestáns hitvallás megfogalmazása és az egységes

egyház megszervezése a presbitériummal. A hozzá tartozó

missziótársaságok felé tanácsadó szerepe volt. A koreai presbi-

teriánus egyház teljes megszerveződéséig ez a gyűlés mint főta-

nács teljhatalommal bírt az egyesült koreai egyházak fölött.

A misszió történetében először jelent meg e fogalom:

„Community Arrengements” – a missziói területek felosztása.

Ez programként mutatkozott, amellyel elejét lehet venni a

szükségtelen versengésnek, és a missziói területeket jól fel

lehetett osztani. Alapelv volt, hogy ha egy gyülekezet lélek-

száma több mint 5000, ott két missziótársaságnak kell működ-

nie, ha a gyülekezet 5000-nél kevesebb tagból áll, csak egy

missziótársaság dolgozhat benne.

A megvalósítás programja a következő volt: a dél-pres-

biteriánus egyház missziótársasága délnyugat-koreai és

közép-koreai részre oszlott, az ausztrál presbiteriánus egyház

Délkelet-Koreát kapta, és részt kapott még Közép- és Dél-

Koreából. 1892. június 12-én az észak-presbiteriánus egyház

és az észak-metodista egyház egyesítette missziói politikáját.

Egész Koreát földrajzilag osztották fel, hogy jobban munkál-

kodhassanak anélkül, hogy az esetleges hitvallási különbsége-

ket kiemelnék. A felosztási módszer hatással volt a régebbi

misszionáriusokra, akiknek átfogó missziói munkája egész

Koreában sikeres volt.

Utcaevangelizáció, magánházban levő kis szobában való

személyes biblia-imaórai foglalkozás, vándormissziói és

egyéb módszereket alkalmaztak. Különösen a vándormisszió

volt az alapja a koreai egyház rövid idő alatt történt kifejlődé-

sének. Megbízta a misszionáriusokat, akik akkor majdnem

csak a fővárosban tevékenykedtek, hogy erőteljesebben lássa-

nak munkához vidéken is.

Az egyház önállósulásának útján a teológiai képzés

megszervezése különösen fontos volt. Természetes szükséglet,

hogy képesített egyházi emberek segítsék az egyház növeke-

dését. A csak külföldi misszionáriusokkal nem voltak megelé-

gedve, ahogyan azok a közben alakult gyülekezeteket irányí-

tották. A kiképzési terv különleges követelményeket támasz-

tott. Pyongyangban, az északnyugati tartományban 1900-ban

az észak-presbiteriánus egyház teológiai iskolát alapított. Ezt

később teológiai szemináriummá bővítették. A japán járom

lerázása után ez a szeminárium mint a „Presbiteriánus egyete-

mi zsinat teológiai főiskolája” folytatta működését. 1907-ben

első ízben fejezte be hét diák tanulmányait, és szentelték fel

őket lelkészeknek. 1909-ben 98 már a tanulók száma. Ezt az

iskolát pártolta az a missziótársaságok szövetsége, amelyet a

különböző országok presbiteriánus egyházai hoztak létre.

Ezért a tantestület négy missziótársaság tagjaiból tevődött

össze.

A Nevius-módszer Korea missziótörténetében mélyre

bocsátotta gyökereit. Ez a koreai egyház sajátosságává lett. Az

egyház önállóságának ez az elve semmilyen külső behatást

nem tett lehetővé.

A gyülekezetnek önmagában meg kell élnie, önigazgatá-

sának kell lennie. A gyülekezet lelkipásztorának életszük-

ségleteiről való gondoskodást a gyülekezetnek kell magára

vállalnia. A gyülekezeti élet irányítása és az evangelizáció

azonban gyülekezeti tagok dolga, akik erre a célra megbízást

kaptak. Az ő áldozatkészségükben nyilvánul meg a gyülekezet

önállósága és cselekvésképessége.

1905-ig minden koreai külföldi misszionárius által ala-

pított gyülekezet az anyaegyháztól függetlenítette magát, amit

a misszionáriusok támogattak. Amint a gyülekezetek önálló-

sultak, teljesen szabaddá váltak az anyaegyháztól. Az anya-

egyházak tehát a koreai egyházat függetlenné nyilvánították,

úgyhogy a koreai egyház szabad gyülekezetté lett. Megindult

a presbiteriánus egyház egységes zsinatának megszervezése.

1911-ig mint egységes zsinat szerepelt, 1912-től aztán

fokozatosan Generális zsinattá fejlődött. H. G. Underwoodot

szuperintendenssé (püspökké) választották. Ez a zsinat elhatá-

rozta, hogy misszionáriusokat küld Sandongba (Kína). Így az

egyház szervezete lassan önálló, a koreai keresztyéneknek

missziói tevékenysége meghatározott formát nyert. A koreai

presbiteri egyházat a következő adatok határozzák meg.

2054 gyülekezet 

128 lelkész 

136 kisegítő 

225 vén 

116 evangelizátor 

18 teológus 

127 228 presbiteriánus 

Ebből 53 008 megkeresztelt, 26 400 katekizmust tanuló, 

5431 megkeresztelt gyermek. 

Ébredési mozgalom 1907-ben

A japán uralom lépésről lépésre foglalta el Koreát. 1905.

november 17-én Japán Koreát teljesen igazságtalan szerződés

megkötésére kényszerítette. Japán azt állította, hogy Japánnak

Koreára mint protektorátusra van szüksége. Ez által az egyol-

dalú államszerződés által Japán beavatkozott Korea politikai

életébe. A gazdaságpolitika, amelyet japán az államszerződés

leple alatt folytatott, a koreaiak földjeit kifosztotta. Túlélés

céljából sokan kivándoroltak Amerikába, Mandzsúriába,

Szibériába és Kínába. A lemondás és reménytelenség hangu-

lata uralkodott Koreában. Más téren azonban sokan Istenben

találták meg reménységüket. A keresztyénség a népnek vallá-

si egységet és nemzeti összetartásérzést ajándékozott. Mialatt

Korea a nagyhatalmak játékszere volt, az ébredési mozgalom

egyre jobban megerősödött. E mozgalom kezdete 1903-ig

nyúlik vissza. A metodista egyház misszionáriusa, R. A. imád-

kozás közben megtapasztalta Isten kegyelmét, amely rendkí-

vül különös volt. Ezt a bizonyságot más misszionáriusoknak is

továbbadta, hogy mások is érezzék ezt a kegyelmet.

Ezen felbuzdulva összegyűltek a misszionáriusok

Pyangyangban, s ott a presbiteriánusok a metodistákkal

közösségbe léptek. Ekkor csatlakozott hozzájuk Howard A.

Johnson New York-i lelkész, aki kijelentette, hogy Angliában

és Indiában nemzetközi ébredési mozgalom bontakozott ki.

A mozgalom 1907-ben érte el tetőpontját.

Pyongyangban 1907. január 6-án kezdődött e mozga-

lom. Első este 1500 hívő gyűlt össze. Napközben a Bibliát

tanulmányozták, este prédikációt hallgattak. Ezen a tíznapos
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rendezvényen W. N. Blair misszionárius az 1Kor 12,27 alap-

ján prédikált. Tétele volt: „Jézus Krisztus tagjai.” Igehirdetése

sok embert megtérésre indított.

W. N. Blair ír erről: „Sokan bevallották bűneiket, néhá-

nyan bánkódva siratták magukat, és öklükkel verték a földet.

Amikor valaki felállt és bűnvallást tett, az összes résztvevő

odafigyelt, meghallgatta és végül átment mondott rá. Nem

lehetett ennél meghatóbb bibliaóra. A találkozás hajnalig tar-

tott.” Egy külföldi misszionárius is felállt és bevallotta a

bűnét, hogy odáig lenézően bánt a koreai emberekkel. Erre a

Pyongyangi Jandaehyun gyülekezetnek egyik nagy tekintélyű

vénje is felállt és bűnvallomást tett. 

Az ébredési mozgalom, amely Pyongyangban lobbant

lángra, Korea összes nagy városát elérte. Nemcsak a gyüleke-

zetekben, hanem a teológián és misszióiskolán is sikereket ért

el. A  London Times is tudomást szerzett az eseményről, és a

következő jelentést tette közzé: „Amint az emberek ajkán

elhangzott – Atyám –, ellenállhatatlan erő sodorta befelé az

embereket.” Az ébredési mozgalom tulajdonképpen a Biblia

tanulmányozásából és reggeli áhítatból keletkezett, amely a

koreai keresztyének számára nélkülözhetetlen volt.

Különböző statisztikák mutatják, hogy a koreai keresztyének

többet olvasták a Bibliát, mint más országok keresztyénei. A

reggeli imádság a két legfontosabb elem egyike volt. Kil

Sunjoo lelkész számára a reggeli imádkozás adta az ösztönzést

a valódi keresztyén hétköznapi életvitelhez. Ő ajánlotta az

ébredési mozgalomnak ezt az imádkozást. Szokássá vált, hogy

a keresztyének korán reggel összegyülekeztek imádkozásra. A

nehéz időkben, mint a japán megszállás vagy a koreai háború

idején ez a szokás tovább élt. Mindennap megtartották ezt az

imaórát a koreai gyülekezetekben.

Az ébredési mozgalom egyház- és missziótörténeti

szempontból nagy jelentőségű. A szuperintendens (püspök)

M. C. Harris Japánban tartózkodott, 1908-ban az egyetemes

zsinatnak Baltimore-ba a következő jelentést küldte: „A moz-

galom nagyon eredményes, az egyház ezáltal nagy lelki erőt

nyer. Semmilyen fanatikus ferdeség nem található benne, mert

gondos bibliatanulmányozás előzi meg. Sok ezren lélekben

egészen megújultak. Az írástudatlanok megtanulják az olva-

sást, hogy olvashassák a Bibliát. Alkoholisták, szélhámosok,

tolvajok, házasságtörők, gyilkosok, konfuciánusok, buddhis-

ták, bálványimádók sok ezren újjászületnek.

A régi eltűnt, mert Krisztusban mindnyájan újjászülettek.”

Yung-Fun Lee, a koreai egyháztörténet szakembere meg-

állapította, hogy ez a mozgalom tisztán lelki és erkölcsi meg-

újulási mozgalom volt. A hitismeretek, amelyekre a mozga-

lomnál az emberek szert tettek, erkölcsi és szellemi erőként

jelentkeztek. Különleges ismertetőjelei ezek a koreai keresz-

tyénségnek.

Másik eredménye ennek az ébredésnek a keresztyén

közösség. Adódtak azonban félreértések a misszionáriusok és

az őshonos keresztyének között, amelyek a véleménykülönb-

ség és a más gondolkodásmód következményei voltak.

Probléma volt a teljes megértés.

Az ébredési mozgalom kedvet teremtett a megbékélésre

és megbocsátásra. Az egyetértés a két csoport között lehetsé-

gessé vált, mert Jézus Krisztusban egy testté kapcsolódtak.

Azon kívül együttműködés jött létre a hitvallások között is. Ez

mutatta a koreai keresztyénség belső érettségét. Az ébredési

mozgalom nem szűnt meg, mert az minden gyülekezetben

mint bibliatanulmányozás volt megszervezve. Szabályszerű

rendezvény volt. Vidéken gyakorolták, mikor a falusiak pihen-

tek, a városokban a gyülekezeti munkásoknak szerveztek

alkalmakat, a zsinati kerületekben pedig a zsinati tagok részé-

re. Dr. J. R. Mott, aki a diákevangelizáció vezetője és az öku-

menikus mozgalom úttörője volt, 1907-ben meglátogatta

Koreát. Tapasztalatai és észrevételei nyomán, amelyeket

Koreában szerzett, kimondta a jelszót: „Általános evangelizá-

ciót az egész világon ebben az évszázadban.” Nagyon lelkesí-

tette, hogy egy ország, mint Korea, Isten kegyelméből ilyen

lendületbe jött: „Annak lehetőségét, hogy az egész világon

ebben a században evangelizálni lehet, a koreai, presbiteriánus

egyház fejlődéséből érthetjük meg.”

Az 1910-ben Edinburgban megrendezett világmissziói

konferencián hírül adták, hogy Koreában 50 000 keresztyén

1907-ben az ébredési mozgalom keretében „igazi pünkösdi

élményben részesült”. A koreai egyháznak van kedve az új

élethez és új lelki történelem kezdéséhez.

267,84% az egyház növekedése 1905–1907 között. Ez

szinte elképzelhetetlen fejlődés. E tények alapján még tovább

vizsgálhatjuk, hogy milyen missziótudományi elemek találha-

tók a fejlődésben. Ehhez azonban politikai és szociális ténye-

zőket is figyelembe kell vennünk. Abból indulunk ki, hogy a

lelki előfeltételek állnak az első helyen. A legfontosabb bizo-

nyítékok a buzgó bibliatanulmányozás és imádság. W. C.

Candler, aki az Emory egyetem elnöke volt, ezt a jelenséget

így jellemezte: az emberlét tudata, felelős emberképzés az

egyház önállósága által, a hitvalló egyháznak erősebb akarata,

önálló missziói tevékenység és szolidaritása misszionáriusok-

kal példaképül szolgáltak a hitetlen koreaiaknak.

Továbbá a misszionáriusok bibliai hűsége, hite adta az

alapot.

G. H. Jones egy elemzésben az akkori hittartalom lénye-

gét így foglalta össze:

1) a Biblia kizárólagos tekintélye

2) bűntudat és megtérés

3) az egyén személyes hite

4) buzgóság

5) bibliatanulás kérdés-felelet formában

6) a keresztyén szolgálat és áldozat

7) tized

8) adakozás

9) szilárd hitbizonyosság

10) buzgó missziói tevékenység. 

Harmadszor a missziótársaságok össznemzeti és haté-

kony módszere az önállóság volt, amely a gyülekezet és annak

misszióját másoktól függetlenítette. Ezáltal az egyház a maga

lábára állt, és vállalta a felelősséget. A nyugati egyházak azért

nem tudták befolyásukat érvényesíteni a koreai egyházban,

mert azok kezdettől fogva önállónak nyilvánították magukat.

A koreai keresztyénség kezdettől fogva nagy szenvedé-

seken ment át. A 18. század végén a misszió határozottabb for-

mát öltött, és ezáltal a keresztyén hitnek sikerült gyökeret

verni a koreai talajban. Ebben az időben hatoltak be Koreába

a nyugati szuperhatalmak és az ázsiaiak, mint Japán, Kína és

Oroszország, és az országot az imperialista hatalmak hadszín-

terévé változtatták. Korea számára ez azt jelentette, hogy

1910-ben Japán megszállta. A megszállás 1945-ig tartott. Ez

alatt Japán Koreát gyarmatosította. 

(Folytatjuk)
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