
FELHÍVÁS 

a világ valamennyi keresztény egyházához és szervezetéhez, a világval-
lásokhoz és minden jóakaratú emberhez 

Mélyen aggódva a minden eddigit meghaladó ütemre felgyorsult 
fegyverkezési verseny miatt, mely súlyos fenyegetést jelent a békére és 
a biztonság ügyére, és az emberiséget egy nukleáris katasztrófához ve-
zeti, a romániai egyházak vezetői és képviselői, hitük és vallásos meg-
győződésük alapján, híveik nevében ismét egybegyűltek Bukarestben 
1984. június 21., 22. és 23. napja in a leszerelés és a béke kérdésének 
megbeszélésére. 

Ezen az ülésen részt vettek a világ egyes egyházainak, vallásfele-
kezeteinek és keresztény szervezeteinek képviselői, hogy együt t tárgyal-
ják meg a nemzetközi élet fontosabb fejlődési irányvonalait, melyet a 
nukleáris fegyverkezés fokozása, ú j fegyverkészletek megjelenése és 
felhalmozása, a regionális konfliktusok és az Európába telepitett ú j r a -
kéták veszélye súlyosbít. 

A békére vágyó emberekkel együtt aggódva állapítjuk meg, hogy 
a világ fegyvertáraiban már olyan hatalmas mennyiségű atomfegyvert 
halmoztak fel, melynek pusztító ereje minden képzeletet felülmúl, és 
veszélyezteti a világ létét, valamint jövőjét. 

Újabb fegyverek és nukleáris rakéták gyártása és telepítése nem-
csak hogy nem vezethet semmiképpen a biztonság és a béke erősítésé-
hez, ellenkezőleg, még jobban fokozza a népék biztonsághiányát, az élet 
és az emberi civilizáció elpusztításának veszélyét. Ez a fenyegetés nem-
csak az ilyen fegyvert használó országokat, de minden más államot is 
érintene, mert egy nukleáris háború esetén senki sem óvhatná magát 
ennek hatásától és katasztrofális következményeitől. Kétségbevonhatat-
lan igazság az, hogy a nukleáris fegyverek használata nemcsak rendkí-
vül sok emberéletet követelne, hanem romba döntené mindazt, amit az 
emberi civilizáció a századok során alkotott, s megsemmisítené az egész 
emberiséget és az élét feltételeit is. 

E tragikus igazságot tekintve egyre világosabb, hogy egy megsem-
misítő háború veszélyére egyetlen lehetséges válasz adható: a konkrét 
és tényleges leszerelési intézkedések foganatosítása, elsősorban a n u k -
leáris leszerelésre vonatkozólag, az ú j rakéták telepítésének megállítása, 
a fegyverkezési költségek befagyasztása és csökkentése, a katonai elkö-
telezettségek felbontása, az enyhülés és a bizalom erősítése, mely a bé-
két és a népek biztonságát szavatolja. Mindez előtérbe helyezi az államok 
és a világ népei, a haladó erők, a békeszerető emberek feladatait, akik 
arra hivatottak, most még inkább mint bármikor, hogy egyesítsék erői-
ket és cselekvően harcoljanak a nukleáris fegyverkezési hajsza megál-
lításáért, a háborús veszély elhárításáért, a békés légkör megteremtésé-
ért, az enyhülésért, a bizalomért és az együttműködésért az egész vi-
lágon. 

Ülésünk nagyra értékelte Nicolae Ceausescu, Románia államelnöké-
nek javaslatait és kezdeményezéseit; ezek teljes támogatását juttatta ki-
fejezésre. Ezen javaslatok az Amerikai Egyesült Államok által egyes 
nyugateurópai országokba irányított középhatósugarú nukleáris rakéták t e -
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lepítésének megállítására és a Szovjetunió által bejelentett nukleáris ra-
kétákat és később minden nukleáris fegyvert Európából és a világiból 
kiküszöbölve szovjet-amerikai megegyezést eredményező tárgyalásokra 
vonatkoznak. 

A világ egyházai, a vallások és ezek hívei nem hiányozhatnak azok 
soraiból, akik a béke ügyének védelméért és megmentéséért harcolnak, 
az életet és az emberi társadalom haladását óvják. Az általunk meghir-
detett vallásos tanok útmutatása nyomán határozottan meg vagyunk 
győződve arról, hogy bár a nemzetközi helyzetet nagy veszélyek fenye-
getik, egységesen cselekedve a haladó erők képesek lesznek megállítani 
az oktalan nukleáris fegyverkezési hajszát; helyzetünkből adódóan és 
lehetőségeinkhez mér ten kötelességünknek érezzük, hogy a szó erejével 
és példamutatással síkraszálljunk a békét megsemmisítő okok kiküszö-
böléséért, mint a nukleáris fegyverkezés, az ál tala okozott gazdasági 
válság, a diszkrimináció, az államok és népek közötti bizalmatlanság. 

Vallásos elhivatottságunk alapján és a világba betöltött szerepünk 
magas felelősségének tudatában FELHÍVÁST intézünk minden egyház-
hoz, a világ vallásaihoz, a világ keresztény szervezeteihez és minden jó-
akaratú emberhez, kérve őket, hogy erősítsék törekvéseiket, most, míg 
nem késő, az élet védelméért, a veszélyes fegyverkezési hajsza megállí-
tásáért, az emberiség megmentéséért egy nukleáris katasztrófától. 

A jószándékú emberekhez csatlakozva hal la t juk szavunk, békét, 
igazságot és szeretetet követelve, hogy az emberiség sorsát kezükben 
tartókat legyőzzük: alakítsák át a fegyverraktárakat gabonásokká, a 
ballisztikus rakétákat mindennapi kenyérré az éhező emberek részére, 
a neutronbombát orvossággá, az agresszív katonai központokat békein-
tézetekké, hogy a világot minden értékével felszabadítsuk a megsemmi-
sülés borzalma alól és az élet fennmaradjon a földön. 

A romániai vallásfelekezetek leszerelési és békegyűlése 

A SZOCIALISTA DEMOKRÁCIA ÉS EGYSÉG FRONTJA 
ORSZÁGOS TANÁCSÁNAK PLENÁRIS ÜLÉSE 

Június 28-án, Nicolae Ceauseseu államelnök vezetésével ülést tar-
tott a Szocialista Demokrácia és Egység Front ja Országos Tanácsa. E 
széleskörű, átfogó politikai szerv, melynek egyházunk is tagja, megtár-
gyalta a Szocialista Demokrácia és Egység Fron t j a tanácsai és a tag-
szervezetek által a dolgozóknak az egységes országos gazdasági-társa-
dalmi fejlesztési terv és az ötéves terv élőirányzatainak teljesítésére 
való mozgósításában kifej te t t tevékenységét. A társadalmi és nemzeti 
felszabadító antifasiszta és antiimperialista forradalom 40. évfordulója 
tisztéletére a helyi tanácsok és a tagszervezetek számos akciót kezdemé-
nyeztek a tervelőirányzatok teljesítésére és túlszárnyalására, a mező-
gazdasági hozamok növelésére, az anyagi és emberi tartalékok maximá-
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