
Prof.Josef Hromadka:
Szétszakadozottságunk szociális és kulturális tényezői

A nem-theologiai tényezők analizise kell,hogy önvizsgálat legyen,
szigoru önvizsgálat,komoly theologiai szembenézés hitünk végső
eredményeivel és tényeivel.Az a helyzet,amiben jelenleg itt Lundbanhelyzete
vagyunk nagyon-nagyon sulyos.Noha az egyház mindig  válságos,lundi 
illésünk sulyosságában és potenciális veszélyeiben messze tulmegy 
az edinburghi és lausanni gyülésen.Gyülésünk egy nagy ökumenikus 
korszak lezárója lehet,de ugyanugy lehet a kölcsönös megértés és 
együttmunkálkodás uj győzelmes kezdete is.Az élő Isten kegyelm e 
megköthetetlen és felül ven a mi ismereteinken.Itt most minden 
ettől a perspektivától és attól a magatartást függ,amelyből és 
amellyel az előttünk lévő kérdéseket megközelitjük.Az egyháznak 
a valósága nem érthető meg,ha tisztén elméletileg és intellectuálisan 
fogunk hozzá.Ugyanez érvénye s  az igazi istentiszteletre és az 
Ur-asztalánál való közösségünkre is.Mi ,akik most itt összegyültünk 
nem mint elméleti teológusok vagy mint egyházi méltóságok gyültünk 
össze,hanem elsősorban ugy,mint elveszett nyáj,amelyet a megfeszitett 
és feltámadott Ur megme ntett és ezért gyültünk össze,hogy megpróbáljuk 
ne "érteni egymást,megmagyarázzuk hitünket és esele kereteinket ügye 
igaz ?
Konferenciánk olyan időben gyülik össze,amikor életünk és
történelmeink felépitésében alapos változások mennek végbe és mi
egymásra aggodalommal,bizalmatlanul sőt néha gyanakvással nézünk 
lehet,hogy tulzás,amit mondok,mégis ne legyünk tulságosan optimisták  
Lehet,hogy tanitási,dogmatikus és theologiai nyelvünk azonos,mégis 

  olyan szakadékok vagy korlátok választanak el egymástól,hogy joggal
 megkérdezhetjük önmagunktől vajjon közös tanitásunk nem vált üres
kagylóhéjjá ,mely már értelmetlen a ami egyház történelme számára.
 Szakadozottságunk keresztül tör minden egyházi szerkezetünkön,közös
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istentiszteleti ás szentségi formáinkon. Nékem-mint bizonyára 
sokaknak közületek-az a lesujtó tapasztalatom volt,hogy - 
hypothetikusan szálra- legkirívóbb dogmatikai eretnekségemet is 
eltürik,nem veszik figyelembe,szeliden meghallgatják,de keresztyén 
lojalitásomat politikai nézőpontom és döntésem terén megkérdőjelezik 
/vagy inkábbmegkérdőjelezték/.Ami időnként gyülekezeteinkben vagy 
helyi vitáinkban történik az igaz lehet egy ilyen gyülésen is ,mint
ez a jelenlegi.Mi az,ami szerves egységbe fogja össze ennek a 
konferenciának a tagjait ?Mik azok a legvégső,legmélyebb, 
láthatatlan,felfoghatatlan és ugyanakkor a legvalóságosabb motivumok 
és normák,amelyek vezetnek bennünket és amelyek meghatározzák 
közös köze le eléséink utját ?Lundi előkészületeinket mi  
alakitotta ki és mi nyomta rá bélyegét ? és mi alakitja lucknowi 
és evanstoni előkészületeinket ?Lehet, hogy nagyon erősen hangsulyozzuk 
meghatározott theologial,bibliai közeledésünket minden kérdéshez 
és mégis valahol bennső életünk és theologial gondolkodásunk
legmélyén lehet,hogy egy elrejtett végső mozgató-irányitó erő
van.Lehet,hogy Isten igéjének,a prófétáknak,az evangéliumnak,az 
egyháznak és az egyház tevékenységeinek azonos értelmezéséért 
folytatott küzdelmünket tudatalatti vagy majdnem tudatalatti 
szociális,politikai,kulturális félelmeink,aggodalmaink és vágyaink 
színezik és formálják./a többi előadók titkos,felfogható ás
fel nem fogható filozófiai és metafizikai motivumokat emlitettek./
De nézzük ezt az ellenkező oldalról is; ha majd nem egyezünk 
meg magunk között e theologiai távlatban,a katolikus vagy a 
protestáns hangsulyozásban,ugy majd gondosan meg kell vizsgálnunk 
a közeledésünket,személyes és egyházi előszeretetünket és vessző-
paripáinkát,hogy meglássuk meddig és milyen mértékben sugallta ezeket
valamiféle be nem vallott szociológiái és politikai kényszer.
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Vannak emberek,akik az egyházat és a keresztyén ideológiát
szociális és kulturális önvédélemre használják fel.Van egy
statikus orthodoxia,amely mint egy sánc vagy ,mint a politikai
félelem,szociális aggodalom és konzervativizmus Maginot vonala 
van meg.De veszedelmek mindenfelé vannak. Ez az a pont,ahol
felhivhatom figyelmüket arra a komoly helyzetre,mellyel nékünk 
országainkban szembe kell néznünk.Társadalmi életünk alkatában ás 
alakulásában beállott hatalmas változások theologiánkat és
egyházunkat sokkal inkább éberré és felelőssé tették,mint azelőtt
volt.Minden kockán forog.Mi most átéljük,hogy mit jelent /theologiai—

 lag szólv a / élet és halál között járni.Minden szót és kategoriát,
minden hagyományos egyházi tevékenységet ujra végi kell gondolnunk,
ujra kell értelmeznünk és ujra kell értékelnünk a maga összefüggésében
és eg észhez való viszonyában.Sokan elutasitottuk azt a véleményt,
hogy ki tudunk telelni a hitvallási tanitás vagy egyházalkotmány
ősi falai mögött. A forradalmi szocialista ideologiából szármázó 
hatalmas kihívás egészséges hatással jár.Ott kell járnunk,ahol 
a próféták hallották az igét, hol az apostolok egyházának kellett 
járnia Jeruzsálem és Róma között,az elpusztult templom Jeruzsálem és
és a régi Róma a világ uj központja között.Fel kell adnunk minden 
mithosunkat,babonánkat,üres spekulációnkat és a multból örökölt 
ideálista illuziónkat.Meg ke l l közdenünk a saját magát sajnáld
önigazsággal és m e g  kell értenünk,hogy miben áll az egyház
Valódi szabadsága.Föl kell számolni sok oltárunkat és sok
bálványunkat.De résen kell lennünk,nehogy rosszul ismerjük fel
az idők jeleit és nehogy uj sythosazal cseréljük fel a régit.
Milyen sódon tudunk egymásnak segitségére lenni?Állandóan 
kisért bennünket,hogy egymást birói székből itélgessük.Politikai 
előitéletek,megrögzött kulturális eszmék,társadalmi lojalitás
mind mind oly erős lehet,hogy sár figyelembe sem vesszük ezeket
A leyerőte1Jesebben azonositjuk magunkat egy adót” társadalmi



berendezéssel,poltikai rezsimmel,kulturális hagyománnyal,kényel
metlenül érezzük magunkat és fel vagyunk háborodva,ha valaki 
megkérdez cselekedeteink tisztasága,theologiánk és hitünk felöl. 
Szociális és kulturális hagyományaink rabszolgáivá lettünk 
és hajlandóak vagyunk a legszentebb theologlai formulákat és
egyházi cselekedeteket felhasználni csakhogy megvédhessük ezeket. 
Elkedvetlenítő és szinte nyomasztó látni azt,hogy jelenlegi 
szociális és nemzetközi események értékelésében és értelmezésében 
mennyire eltérő a véleményünk egymástól,sőt egyenesen ellentmondóak 
Korunk minden pillanatnyi problémája/kommunizmus,koreái háboru, 
az uj Kina,Németország egyesitése és semlegesítése ,Észak Atlanti 
Egyezmény,Európai Szövetség,béke mozgalom/ hatalmas torlaszként 
emelkedik közénk,Ezek a különbségek és ellentmondások milyen 
mértékben fakadnak theologiai és hitbeli véleménykülönbségünkből? 
Mindannyian megegyezünk abban,hogy a prófétai szolgálat hozzá
tartozik Krisztus egyházának két vagy három legfontosabb szolgálatához 
Mindnyájan ,akik itt egybegyülekeztünk az igazi prófétai üzenetet 
kivánjuk hirdetni,olyan prófétai szót,amely pontosan az adott
helyzetben szól.De mindnyájan az önámitás veszélyében forraink.
A prófétai ige nem ismeri el a mi prófétaságről alkotott theologiai
mértékeinket és követelményeinket "A Lélek fuj ahová akar " Jn.3,8.
A prófétai szó megfosztja az embert minden emberi kincsétől,
politikai,nemzeti,szociális és kulturális kincseitől,lemezteleniti,
elveszi önbiztonságát,önigazságát,önelégültségét és saját akarata
ellenére olyan helyre állitja,ahol Isten jelenlétének igazi tüze
ég mig Isten szolgája minden kegyes fegyver és támogatás vagy
emberi segítség nélkül koldusként,elvezsett bárányként áll.
"Ah Uram Isten!Ime én nem tudok beszélni;hiszen ifju vagyok én !"Jer.l;6 .
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Mikor beszélünk valóságosan,igazán az Ur nevében és nem a 
saját életmódunk,kulturánk,politikai,szociális és gazdasági 
érdekeink szerint ?Az a furcsa vélemény terjedt el theologusok és 
egyházi emberek között,hogy a prófétai szó rendszerint negativ 
szó, az ellenállásnak és tiltakozásnak a szava.Továbbá vannak 
keresztyének akiknek szemeit megbüvölte megrémitette sőt egészen 
elkábitotta/megbutitotta/ a kommunizmus sötét árnyéka .Mindazt
a romlottságot,rombolást amit sátáninak tartank most kisütik a
kommunizmusra.Majdnem hogy azonositják az egyház jelenlegi prófétai 
szolgálatát az anti-kommunista nyilatkozattal és a kommunizmus
felé kimondott "Nem"-mel.Pontosan ez az,amit mi a vasfüggöny mögött

-jelenleg egyházi ügyeinkért felelősek- elvetünk.Igen,valóban 
vannak elkerülhetetlen "nem" ek,amelyek hirdetni kell,mint 
bármely más emberi helyzetben.De azt tartjuk,hogy első prófétai 
szavunknak az "igen"nek kell lennie,egy határozott és örömteli 

"igen" nek a megfeszitett és feltámadott Ur felé,aki belehelyezett
bennünket ebbe a helyzetbe.

Szeretném nyomatékosan hangsulyozni ,hogy ez az "igen" nem 
jelent "Igen"-t bármilyen rendszerre, valamilyen hivatalos ideologiára 
vagy - indarra,arai történik.Ez egyszerüen csak azt jelenti,hogy 
hitbeli döntéseket kell tennünk nem tekintve,hogy milyen nehéznek
és kér ősesnek tünik fel egy hagyományokban élő egyháztag számára, 
vagy azoknak a testvéreknek a számára,akik nem élnek nálunk és
és nem tudják mindig megérteni,hogy mit teszünk.Mit jelent ez, 
ha mi ilyen mélységesen különbözünk annak a gyakorlati alkalmazásában 
amit mi az egyház prófétai küldetésének hivunk ?Nincs most nagy 
alkalmunk arra,hogy ujra megvizsgáljuk krisztologiai tanitásainkat 
és hogy kutassuk hogy theologiai gondolkodásunkba és egyházi csele 
kedeteinkbe hogyan és mennyire hatoltak be politikai,szociális és 
kulturális érdekek?Nincs e most alkalmunk arra,hogy egymást



igazi kersztyén szabadságra,a hti valódi uralmára és valóságos 
egységre segitsük ?
Kérdéseim és megjegyzéseim talán egy kivsit pesszimistán és 
cinikusan hangzottak.De sem pesszimista,sem cinikus nem vagyok. 
Alázatosan és szeretettel szeretnék résztvenni és közremüködni 
konferenciánk eredményeiben,valódi eredményeiben.Jó gondolat
volt ezzel indulni,amit mi nem theologiai tényezőknek nevezünk.
Mégis kell,hogy ez igazi theologiai önvizsgálat legyen.Önmagunkban
való tusakodásnak kell lennie.Az egyháznak a Szent Lélek vezetetése
alatt minden bálványt és hamis oltárt félre kell tennie.
S a j á t  szentélyében kell megküzdenie az Antikrisztussal
és nem kell ott ördögöket keresnie,ahol nincsenek mások csak
félelmünk és emberi fantáziánk szüleményei.
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