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Az egyház ökumenikus küldetése az
emberiség új társadalmi rendjében"

Az ökumenizmus gondolatát még ma is sokan a nagy utópiák közé sorolják.
A keresztények egy része azért kételkedik benne, mert elméletek, tantételek iga
zolására szánt teológiai ,;játéknak" ügyeskedésnek tartja, mely egyelőre nem képes
áttevődni a gyakorlat területére, s nincs is kellően megművelt táptalaja ahhoz,
hogy a világban meggyökeresedjék, Mások időszerű egyházpolitikai érdekek meg

nyilatkozásának tekintik, s őszinteségének forrásait, erkölcsi hátterét kutatják. Ismét
mások pedig egyszerűen csak a vallási meggyőződésüket féltik, azt a hitet, amely
ben megkeresztelődtek és nevelődtek. s amelyet szemükben az egyetlen, a felsőbb

rendű egyház képvisel érvényesen a többi keresztény egyház közül. De túl a kü
Ion féle feltételezéseken éstalálgatásokon, azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy
az egyházakból hiányzik még az ökumenizmusnak az az akarása, amelyre napjaink
ban égető szükség volna. A csakugyan meglévő hitbeli különbségeken túl sok olyan
különbséget találunk egymásban - így az egyházjog, a liturgia, az életstílus, az egy
házi adminisztráció és a teológiák különbségeít -, amelyet nem is kevesen ele
gendő indoknakvélnek a közeledés, a párbeszéd halogatására. A legfőbb baj ta
lán az, hogy mindkét oldalon erős a törekvés arra, hogy a szakadást, a reformá
ció-ellenreformáció hadakozásait utólag igazolják. A katolikusok a II. vatikáni zsi
natnak "aZ igazság hierarchiájáról" szóló programját nem töltötték meg eleven
tartalommal, és hallgatólagosan abban reménykednek, hogy egy esetleges ökume
nista találkozás kizárólag a tanítás mai megfogalmazásában és ma látott távlatai
ban jöhet majd létre. Egyre terjed azonban az a fölismerés, hogy a keresztények
nek elsősorban közös hivatásukat kell a társadalom tudomására hozni: mit jelent
nekik Isten szava, és Úgy hirdetni az evangélium üzenetét, hogy azt minden em
ber világosnak és hitelesnek fogadja el tőlük. Mindazok, akik erősen hinni akarnak
és tanúságot akarnak tenni a hitükről, csak akkor képesek az akaratuk megvaló
sításához és megéléséhez szükséges elemeket felismerni és alkalmazni, ha tudatosan
vállalják tevékenységük színterét, a társadalmi rendet.

A marxisták részéről nem egy bíráló megjegyzés érte a keresztény ökume
nikus törekvéseket. Egyfelől mereven elutasították, mint az új társadalomtól ide
gen jelenséget: vagy politikai fondorlatnak könyvelték el, amelynek rejtett célja
egy antikommunista "keresztényegységfront" kikísérletezése; vagyelzárkóztak elő

le, mert szükségtelenül megosztja a társadalmat, fékezi a nemzeti összefogást az
zal, hogya nem-hivőket kirekeszti az ökumenéből. S még ha a keresztények egy
ségét is hirdeti, egyúttal a külöribözőség tényét is hangsúlyozza. (Más kérdés, hogy
nyilván voltak és vannak olyan erők Nyugaton, amelyek az ökumenizmusból szí
vesen kovácsolnának - ha ma már nem is mozgalmí-szervezeti, de ideológiai 
fegyvert a szocializmus ellen.) Másfelől viszont egyre határozottabban, érvényesül
egyfajta várakozás" előlegezett bizalom, amely marxista szemszögből hajlandó val
lásszocíológiai tényezőként megítélni az ökumenét. E'z a szemléleti türelem azzal
számol, hogy az ökumené nemcsak a megfogyatkozott keresztény hívek csoporto
sulásának keretéül szolgál, hanem annak a valóságos igénynek a keretéül is, hogy
a hivők mint hivők az eddiginél nagyobb intenzitással kapcsolódjanak bele az új
társadalmi rend építésének folyamatába.

Amikor tehát józanul márlegeljük az ökumenizmus hazai lehetőségeit.és számot
vetünk a marxista fenntartásokkal, tisztábban látjuk, hogy jelenleg az ökumené

* Elhangzott a Budapest Kelenföldi Reforrnátús Egyházközség gyülekezete előtt 1973. május
24-én, a Párbeszéd népünk és az emberiség iránti közös felelősségünkröl címü előadássoro

zat "keretében.
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sok tekintetben vízválasztó és ugyanakkor egységbe hozó, egyesítő' erő is a keresz
tény egyházak között. Vízválasztó az egyházakt viszonyában tagadhatatlanul tapasz
talható feszültségek miatt, amiket a már említett teológiai, közösségí és egyéb
problémák okoznak.' Egyúttal azonban egységesítő erő is, ha abban az új tartalmú,
szecialista nemzeti egységnek nevezett össznépi találkozásban valósul meg, amely
ben leküzdhetövé válnak a felekezeti indulatok és az egymást elválasztó tanítás
beli különbségek. Az igazi egység - az emberi egység, amely oly módon teremt
közösséget. hogy társadalmi méreteket ölt, és senkit sem zár ki önmagából val
lásos nézeteiért, bármilyenek is legyenek azok. Az ökumenizmus kibontakozásá
nak hazai formája a kereszténység fejlődésének e szakaszában nem lehet más, mint
az új társadalomformálásból kinövö egység komoly és fegyelmezett vállalása a
keresztény hit értékeinek érvényesítésén keresztül. Jól sejtette ezt Teilhard de
Chardin, aki csaknem két évtizeddel ezelőtt így fogalmazta meg az ökumenizmus'
két járható útját egy új. társadalom viszonyai közt: 1. kialakítani egy minden or
todox nézetet, szemléleti elfogultságot meghaladó, minden emberi akadályt elhá
rító kereszténységet, amely csakugyan kozmikus távlatokat nyit; -2. kífejlesztení és
megerősíteni a társadalom egészséges jövőjébe vetett egyetemes emberi "hit"
alapjait, amelynek "a mindenki életének [obbítása" a legfőbb célja.

Vályi Nagy Ernő, a kiváló református teológus mintha éppen a teilhard-i gon
dolatokat folyta1Jná, amikor arról ír, hogy mivel az egyház Krisztusban áll fenn,
Krisztusban pedig az egyház és a világ, Isten és ember kettőssége forr egybe, az .
egyház dialogikus feladata abban határozható' meg, hogy a kettősségnek ezt a
krisztusi egységét - nemcsak az isteni kinyilatkoztatásra, hanem a keresztény
ember szellemi és lelki életében megnyilvánuló krisztusi elemekre is figyelve 
megvalósítsa a világban.

A közös társadalmi cselekvésről

Erre vonatkozólag rnondja XXIII. János pápa a Pacem in terris enciklikában:
"Az emberi társadalom mindenekelőtt úgy tekintendő, mint ami főleg a lélek
hez tartozik: ami által az emberek az igazság fényével megvilágosítva a dolgok
ismereteit egymás közt terjesztik; jogaiknak érvényt szerezhetnek és kötelezett
ségeket teljesíthetnek; lelki javak után törekedhetnek; bármilyen tisztességes do
logra egymás közt jogos kívánságot tápláíhatnak; állandó kívánságként él ben
nük, hogy legjobb javaikat másokhoz eljuttassák; mások lelki javaira úgy tekint
hetnek, hogy azt a maguk számára megszerezzék. Ezek a javak egyszersmind kap
csolatban vannak mindazzal és irányítják rnindazt, amik az eszmékre, a gazda
sági ügyekre, a törvények parancsaira és a többi dologra vonatkoznak, amelyek
kívülről alkotják az emberi társadalmat és folyamatosan kibontakoztatják." XXIII.
János emlékezetes szavai azt a keresztény programot fejezik ki, amit az ökume
nizmus mai állapota szükségszerűen megkíván: az embereknek együtt kell élniök
és egymás javát kell keresniök. Mindenkinek kötelessége tehát közreműködni egy
olyan társadalom kialakításán, ahol a jogokat és a kötelezettségeket lelkiismerete
sebben és gyümölcsözőbben teljesítik. Ezért a keresztényeknek - erejükhöz mérten
- közösen kell részt venniök mindazon vállalkozásban, melyet ennek a kornak

~ a civilizációja, társadalmi fejlődése és gazdasági törvényszerűsége megenged, taná
csol vagy sürget. "Szükséges, hogy mindenki segítséget nyújtson másoknak 
folytatja a pápa -, hogy mások is míndjobban tudatára jussanak kötelezettségeik
nek, hogy újra és hasznosra törekedjenek, hogy bármilyen tevékenységben ma
guktól előrehaladjanak." "Sőt minden embernek úgy kell ítélnie, hogy mindaz,
amit eddig tett, nem elegendő a szükséglethez, és ezért naponként mindig na

gyobb és alkalmasabb munkát kell vállalnia, ez vonatkozik a termelőszövétkeze

tekre, szakszervezeti' egyesületekre, szakmai szövetkezetekre, társadalmi biztosítás
ra, kulturális intézményekre, jogrendszerekre, az állam formájara,egészségügyi
szolgáltatásra, "sportra és végül minden egyébre általában véve. Míndezt. ugyanis
karunk kívánja, mert az emberek, miután felfedezték egyéniségüket, a vílágűrbe

törnek, hogy új utakon tudjanak a végtelenbe tekinteni."
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VI. Pál pápa a Populorum progressióban így szól a katolikusokhoz: "A hie
rarchiának az a szerepe. hogy tanítson és hitelesen értelmezze a világiak tevékeny
ségét meghatározó erkölcsi alapelveket. Ok viszont ne várják ölbe tett kézzel a
parancsot és az eligazítást, hanem szabadon kezdeményezve itassák át keresztény
szellemmel a közfelf'ogást, közösségük törvényeit és szerkezetét. A változások szük
ségszerűek, a mélyreható reformok elengedhetetlenek: elszántan kell tehát töre
kedni ök, hogy áthassák azokat az evangélium szellemével." Felhívását ezzel fe
jezi be: "Biztosak vagyunk abban, hogy keresztény testvéreink meg fogják sokszo
rozni közös és összehangolt erőfeszítéseiket azért, hogy a világ legyőzze az ön
zést, a gőgöf és a vetélkedést, hogy felülkerekedjék a becsvágyon és az igazság
talanságon, és hogy a világ mindenki számára megnyissa az emberibb élet ama
útját, ahol mindenkit -felebarátként s testvérként szeretnek és támogatnak."

Az egyház a mai világban című zsinati konstitúció pedig arra buzdít, hogy
"minden keresztény hivő érezze át sajátos és külön hivatását a politikai közös
ségekben. Példájukkal mind mutassák meg, hogy él bennük a kötelességtudat,
és hogy odaadóan szelgálják a közjót ... A földi ügyek rendezését illetően ismer
jék el a véleménykülönbség jogos voltát, és becsüljék meg azokat a polgártár
saikat, 'akik egyénileg vagy társultan becsülettel védik eltérő álláspontjukat." A
keresztényeknek az evangélium szellemétől vezettetve hűségesen teljesíteniök kell
földi feladataikat, el kell fogadniuk a társadalmi élet mindenkíre érvényes sza
bályait, vállalva az emberi összetartozás sokféle követelését az emberi közösség
szelgálatára. "Minthogy a társasélet az emberhez nem mellesleg hozzáadódó moz
zanat, az ember csak akkor gyarapszik minden adottsága szerint, és csak úgy tud
hivatásanak megfelelni, ha kapcsolatot tart másokkal, ha a kölcsönösség jegyé
ben szolgálatára van másoknak, és ha testvéri párbeszédbe bocsátkozik," Az a
keresztény tehát - szögezí le a' lelkipásztori rendelkezés -, aki elhanyagolja tár
sadalmi feladatait, valójában embertársai iránt való kötelességeit hanyagolja el,
sőt az Isten iránt valókat is, mert hiszen amivé mi a történelemben válunk, az
míntegy. alkotórésze lesz Krisztusnak.

A pápai és a zsinati megnyilatkozások nemcsak azért hangsúlyozzák a keresz
tény ember társadalmi elkötelezettségét, mert az emberi személy tökéletesedése
és a társadalom továbbfejlődése kölcsönösen függnek egymástól, hanem azért is,
mert mikőzben a keresztény ember tá-rsadalmi küldetését végzi, vallásos hivatá

-sat is betöltheti. Ez kifejezi abbeli hitünket, hogy az emberi történelem valódi ér
telme Krisztus misztériumában válik nyilvánvalóvá, minden emberi valóság tőle

kapja meg végső jelentését. Számunkra a földi tevékenység nem szolgálhat csupán
arra, hogy állapotbeli kötelességünket teljesítsük és erkölcsi erényeket gyakorol
junk, hanem, hogy tudatában legyünk az emberi valóságok fontosságának is, ame
lyek Isten országát belülről is érintik. Mivel az a rendeltetésünk, hogy egész hivő

életünkkel ezen az országon munkálkodjunk, az emberi realitások Isten országá
nak részeivé válnak. A keresztény hit olyan jövő képét festi meg, amelyben egy
megújult. képességeit tökéletesen kamatoztató szabad és örök emberiség létezik
majd. ISten népe úgy vonul e jövő irányába, mint "az emberi történelem betelje
sedése felé". E vándorlás során és e várakozás közben azonban megmarad, sőt

növekszik a felelőssége, ha igaz, hogy a krisztusi üdvösség nemcsak a történelem
ben, hanem a történelem által valósul meg. Krisztussal egyesült életünk realiz
musa és termékenysége kétszeresen is feljogosít bennünket, hogy higgyünk a vi
lágban.

A politikai ökumené

Suhard bíboros, Párizs érseke életében gyakran hivatkozott egy, XII. Pius
pápával folytatott beszélgetésére.. A pápa kifejtette, hogy a katolikusoknak - ép
pen az erkölcsi nevelés és az apostoli tanúságtétel hatékonysága érdekében 
sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk a politikai valóságra. A bíboros
is osztotta ezt a véleményt, de megjegyezte, hogy a politika szóval szemben -

'különösen ha az egyház él vele ...:.. a katolikusok meglehetősen bizalmatlanok, mert
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a múltban az egyház politikai tevékenysége többnyire csak bajt hozott rájuk. Ezért
azt tanácsolta, hogy okosabb lenne inkább állampolgári nevelésről vagy a közjót
szolgáló magatartásról beszélni. A pápa ellenben így válaszolt: "Ha ezt jobbnak
találja, és ha ezzel a kétértelműség elkerülhető, ám nevezze állampolgári nevelés
nek vagy a közjót szolgáló magatartásnak, de véleményem szerint a helyes szó

mégiscsak a politika."
Suhard bíboros óvatossága akkor érthető volt. A II. világháború után ugyan

is Európa-szerte érezhető kiábrándulást keltett a katolikus közvéleményben az egy
ház több évtizedes politikai 'ténykedése, amely nemegyszer elnyomó hatalmi érde
kek kiszolgálását jelentette és súlyosan kompromittálta a katolicizmust. Ezért éb
redt sokakban mély ellenszenv, viszolygás mindennel szemben, aminek egyházhoz
és politikához, vagy a hivő ember közéleti szerepléséhez, politizálásához köze le
hetett. S az itt-ott nagyritkán még ma is észlelhető közömbösség, amely egysze
rűen megveti a politikai valóságot, a politikai öntudatot és a belőle szükségképpen
származó akciót, azaz a politikai cselekvést, nem volt más, mint menekülés a
felelősségtől, az egyéni döntés kockázatától, a történelem napi kérdéseitől. Akik
nek egyetemességre igényt tartó erkölcsi szabályokra van szükségük, s ezeket az
igényeket nem valamilyen zárt erkölcsi kódexhez alkalmazkodó' magatartással re
mélik kielégíteni, hanem a valóság ellentmondásai között: a kereszténység mai
küldetésének tesznek eleget. Mert a történelem kihívásaira tisztességesen, nyíltság
gal és Őszinte hittel válaszolni: mindig általánosan emberi, tehát egyúttal keresz
tény feladat is volt és marad. A II. vatikáni zsinat ezért ismétli el: "Távol járnak
az igazságtól, akik annak tudatában, hogy nincs e földön maradandó hazánk,
hanem inkább az eljövendő után vágyódunk, úgy vélik, hogy elhanyagolhatják
miatta földi feladataikat. Nem veszik ugyanis figyelembe, hogy épp a hit kötelezi
őket annak a hivatásnak megfelelően, amit ki-ki kapott, földi feladataik fokozot
tabb teljesítésére. De nem kevésbé tévednek azok is, akik éppen fordítva azt kép
zelik, hogy úgy merülhetnek földi teendőikbe, mintha azok egészen idegenek vol
nának a vallási élettől; erről az utóbbiról viszont azt gondolják, hogy Rusztán
istentiszteleti cselekményekből és bizonyos erkölcsi kötelességek tejesítéséből áll.
Korunk legsúlyosabb tévedései közé kell számítani ezt a sokaknál tapasztalható
hasadást : vallott hitük és mindennapi életük között."

I\Ii hát a politikai realitás? Az a terület, ahol egymás mellé van rendelve a
gazdasági, technikai, ideológiai és kulturálís; élet, melyben minden egyén és min
den közösség megtalálja emberi fölemelkedésének és tökéletesedésének lehetőséget.

Azoknak a társadalmi jelenségeknek a szintézise, amelyet az egész emberi nemmel
és saját hazánk belső rendjével kapcsolatos szolidaritásként élünk meg. A po
litikai valóság elutasítása egyet jelentene látásunk beszűkülésével, annyi, mint
tagadni a történelmet és megfeledkezni a közjóról. A politikai realitás kiterjedésé
ben is, mélységében is egyre nagyobb tért hódít. Akik nem vesznek tudomást ró

la, azokat előbb-utóbb legyűri a világ, vagy elvesznek benne, mert képtelenek az
eseményeket egyetemes összefüggéseikben látni. A keresztény felnőtté vált olyan ér
telemben is, hogy beállt és részt vesz abban a folyamatban, amely egyén és közös
sége kölcsönös függésének, valamint a személviség kibontakozásának és a társadal
rniasodásnak olyan fejlődési fokát készíti elő, hogy az az egész emberiség tény
leges történeimét meghatározhatja. A legrosszabb az volna, ha azzal mentegetőz

nénk, hogy nem voltunk kellően tájékozódva, hogy nem láttuk mi is folyik kö
rülöttünk, amikor hitünk éppen azt teszi kötelességünkké. hogy szembenézzünk a
világgal és megértsük azokat a problémákat, amiket' evangéliumi szeretetünk szá
mára vet föl. Azok a keresztények rendelketnek kellő politikai öntudattal, akik
vitálisari és megfontoltan tudomásul veszik a politikai valóságot a világ jelenlegi
állapotában. Ez a politikai öntudat azonban csak akkor jöhet létre, ha nem szi
getelődünk el egymástól és nem korlátozódunk csupán önmagunkra, hanem az

-ökumenizmusban találkozunk: a politikai ökumenében, amely. Isten országának az
emberrel és az emberi történelemmel kötött szövetsége együttes szelgálatát jelenti
a maga teljes realitásában. Ez az ökumené már eleve fogékonnyá, tesz minden
egységre és egyetemességre való törekvés iránt, már eleve azt sugallja, hogy le-
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gyünk önzetlenek és Készségesek kollektív síkon is. Az ökumené ilyetén felfogá
sa azt a kérdést intonálja, hogy milyen hatással van a keresztény ember hite és
erkölcse a mai társadalomra, és hogy ez a társadalom hogyan hat vissza a hit
életformáira. Az egyház léte nincs ugyan bizonyos társadalmakhoz kötve, de külde
tésének értelmezése és formája szerint messzemenően kötődík ahhoz a társada
lomhoz, amelyben szelgálatát végzi. A valóság talaján álló keresztény ma már
nem éri be csupán személyes kapcsolatokkal; cselekedetei minden szempontból túl
haladják egyéni életének kereteit: jóllehet embertársában a legegyetemesebb érté
keket keresi, az Isten alkotta embert keresi benne, ám egyúttal azt a társat is,
aki bizalommal ajánlja föl magát a közös ügy, a társadalom tökéletesítésének szel
gálatára, akivel sikeresen együttműködhet a politika területén. "Az egyes emberek,
a családok és a különféle csoportok, amelyek az állampolgárok közösséget alkotják
- olvassuk a Gaudium et Spes zsinati konstitúcióban -, jól tudják, hogy nem ké
pesek egymaguk megteremteni a teljes értelemben vett emberi életet. Szükségét
érzik egy tágabb közösségnek, amelyen belül nap nap után valamennyien haszno
síthatják képességeiket a közjónak egyre eredményesebb biztosítása érdekében.
Ezért alkotnak politikai közösséget. mégpedig különböző intézményes formákban."

A politikának az a feladata, hogy minden kollektív tevékenységet megszervez
zen és azt az igazságos emberi közösség hasznára gyümölcsöztesse. "A politika te
riilete - ismerte föl XL Pius -, ha az az egész társadalom érdekeit tartja szem
előtt, a legegyetemesebb szerétet. tere, a politikai széreteté, melyről azt kell mon
dani, hogy egyedül a vallásos szerétet múlja felül."

Együtt -' az új társadalomért

Amik az egyházakat hitelvi és strukturális szempontból a gyakorlatban alap
vetően elválasztják egymástól, az részben az intézmény presztizse, a hierarchiák
hatalomféltése, részben pedig a hívek görcsös ragaszkodása a megismert igazság
hoz, illetőleg ahhoz, amit mindkét oldalon annak tartanak. Az ugyanis mindany
nyiunk előtt világos, hogy az igazság nem választ el, az igazság egyesít. Ami el
választ, az az egyik oldalon igazság, a másik oldalon viszont - igazságnak val
lott - tévedés, míg természetesen a saját álláspontját mindenki az igazsággal, a
a másikét, az idegen nézetet ellenben a tévedéssei azonosítja. Az alapos vizsgáló
dás azonban arra a felismerésre vezette a józanabbakat mindkét oldalon, hogy
az igazság és a tévedés határai (amennyiben a számunkra idegen gondolkodás meg
ítéléséről van szó) nem esnek egybe egyértelműen a hitvallások határaival, még.
a katolikus és nem katolikus hitvallásokéval sem.

Mindezt azért említjük újra, mert fölöttébb szeretnénk hangsúlyozni, hogy
az ökumenikus közeledés csak reális feltételek és adottságok révén jöhet létre.
Valamennyi érdekelt fél fenntartásait méltányolní kell: senki se kényszerüljön
arra, hogy az egyszer felismert igazságnak ellentmondjon. A legalkalmasabb te
rület, ahol ez a közeledés többé-kevésbé eddig is megvalósult és a továbbiakban
még erőteljesebben és mélyebben megvalósulhat, a politikai ökumené területe,
mert itt az egység nem egyéb, mint egymásért való lét. Az ökumenizmus sorsa
éppen ezért nem a híerarchiák szintjén, hanem a gyülekezetek, az egyházközségek,
az emberi együttesek szintjén fog eldőlni, mivelhogy a keresztények egységtörek
vése ezekben fejeződhet ki leginkább: az evangéliumi szeretet egységében, amely
senki ellen sem irányul, hanem mindenkinek érdekében, végső soron társadal
munk összességének érdekében bontakozik ki. Hogy csak ez lehet nálunk az öku
mené járható útja, jól látták ezt már a két világháború között is. A neves pro
testáns bölcselő, Tavaszy Sándor szép megfogalmazása szerint az ökumenét "nem
egyesüléssé, nem is eszményi élet-közösséggé, hanem reális élet-közösséggé kell
tenni, melyben ismét kívirágozhat az őskereszténység felebaráti szeretete", A re
formátus teológus gondolkodó, Makkai Sándor életszükségletnek tekinti, mely
"egyelJ.esen és határozottan az emberi létérdekek megvalósításának szolgálatában
áll ..., hogy az Isten természeti és erkölcsi világrendjét minél teljesebb önzetlen
séggel, felelősséggel és odaadással éljük meg az emberek javára".

A politikai ökumenében, amelynek legfőbb jellegzetessége a felebarátra, a
másik emberre figyelő egyház társadalmi megnyilatkozása, új, termékeny viszonyt.
kell kialakítania az egyházaknak azokkal, akik másképp gondolkodnak és hisznek,
vagy akik nem hisznek. Ezzel fogjuk tartósan bizonyítani, hogy a vallás építő elem
a holnap társadalmának formálásában is. A szocialista rend, amely nem a kisebb-
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ség uralmát jel enti a többség fe lett, hanem ellenkezőleg : a nem zeti egység esz mé
jével min den k özöss ég ért m unkálkodó ember tár sadal mi m élt ós ág át , egyenl ős é g á t.

kíván ja megteremten i. n em akarja, hogy töb bé emberek vagy embercsoportok má
sokon uralkodhassanak, sem azt, hogy mások emberek vagy embercsoportok ha
talma a latt szenvedj enek. Az állam n em egyeseknek vagy keveseknek az érdek é-:
ben cselekszik, hanem mindenki, azaz a köz jayát szolgá lj a . Ez az alkotó és hu
mánus légk ör nemcsak hogy kedvez a poli tikai ökumenén ek , hanem kifejezetten
igényli is lét rejöttét , lehetőséget biztos ít ' az egyházaknak a k özös tevékenységre:
ha tagjai ember és haza, em be r és világ gondj át mindenkor a szívükön hordoz
zák.

A ne mzeti összet a r tozás gondo la tának és a társadalom továbbfejlődésének ak
tív tá mogatása során háttérbe szorulnak a hit elvi viták, a szernl élet i k ü l önböz ős é 

gek és az intézm én yes feszültségek . A sokszor ön célú és sz űkkebl ű fe lekezetieske
déseri felülemelked ve tudunk csak - mint Pr őhle Károly emlí ti az evangélikus
L el k ipászt or ban - "egymás meggyőződésének ti szt eletben tartása mellett össz e
fogni ' egymással, hivőkkel és nem-hivőkkel , társadalm unkért és az emberiségért.
Ez megvalósítha tó ök umeni kus cél, sz üks éges és jó is. És erre szorongat mi nket
Kr isz tus szere te te" (Lelk ipásztor, 1972. július, ,7. szám) . '
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