
AZ UNITÁRIUS VILÁGSZÖVETSÉG — IARF — 1987. ÉVI 
KONGRESSZUSÁNAK NYILATKOZATA.* 

Az IARF-nek a kaliforniai Stanford egyetemen tartott XXVI. kong-
resszusán a világ sok részéről összegyűlve, gondolataink a jövő felé 
irányultak, mert küszöbön a 21. század. Felismertük, hogy a jövő ala-
kulásáért mi is felelősek vagyunk, hogy ez a fenyegető, de ugyanak-
kor ígéretes világ sokat vár a világ vallásaitól. Erre a kihívásra a val-
lásos emberek szabad és nyitott párbeszéde alapján válaszoltunk, ame-
lyeket már az előző kongresszusok nyilatkozataiban is megfogalmaz-
tunk. Ezek a nyilatkozatok az ember személyiségének tiszteletére, mind-
nyájunk otthona, a föld megbecsülésére köteleznek, és a mindenki szá-
mára nyitott szellemi források felhasználására közös munkánk, a béke 
es az igazság világáért. 

Figyelembe véve az előttünk álló feladat nagyságát, újra meg-
erősítjük a kongresszusi nyilatkozatokban kifejezett szellemet, hogy 
az előrelátások megvalósuljanak. Nekünk, vallásos embereknek a fény 
és a reménység világító tornyai szerepét kell vállalnunk. Párbeszédünk 
és együttműködésünk kiterjesztését folytatva, együtt fényt deríthetünk 
a világra, és a következő századot az éltető reménység századává te-
hetjük. Tudatában vagyunk annak, hogy csak a hagyományok és kul-
túrák változatosságának elfogadása, mint a kölcsönös gyarapodás for-
rása, vezethet minket előre a reménységben, és nem az a kísérlet, 
amely egyformaságra akar kényszeríteni eszmét és gyakorlatot ille-
tően. 

Kapcsolataink a világ sok vallásával arra ösztönöznek, hogy fel-
hívjuk őket, vállalják a felelősséget egy olyan világrend szellemi meg-
alapozásáért, amely után a jóakaratú emberek mindenhol sóvárognak. 
Állítjuk, hogy az összes vallásos hagyományok egyetemes emberi ta-
pasztalatot és vágyakozásokat fejeznek ki, amelyek a helyi történet és 
kultúra alapján sajátos megnyilatkozások nagy változatosságában jut-
nak kifejezésre, s mi bár különböző utakon járunk, ezekben az egye-
temest és az időtállót látjuk. Mindegyik csoport és személy megkü-
lönböztető hozzájárulásra kötelezett az egész javára, amely egyesít 
minket. Önmegvalósulásunk azonban több szinten összeütközik az el-
nyomás erőivel és a szegénységgel. Kötelezzük magunkat, hogy köz-
reműködünk azokkal, akik a megértés és a béke világáért, valamint 
az ember méltóságának tiszteletben tartásáért és jogainak előmozdí-
tásáért dolgoznak. Napjaink gyors technikai változásai egyaránt ve-
zethetnek az emberi élet gazdagodáséhoz vagy egy egyetemes meg-
semmisüléshez. Éppen ezért javasoljuk a kongresszuson résztvevő tag-
egyházak képviselőinek és mindazoknak, akiket hívó szavunk elérhet, 
hogy dolgozzanak együtt a technikában munkálkodókkal az emberi 
értékek kellő megbecsüléséért, elsőbbségi jogának tiszteletben tartá-
sáért. A technika fejlődése csak úgy szolgálhatja az előrehaladást és 

* Elhangzott az augusztus 6-án tartott záróülésen; angolból fordította dr. Erdő 
János. 
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nem a pusztítást, ha az erkölcsi követelményeknek eleget tesz. Bioló-
giai és ekológiai szempontot fogadjanak el, nem pedig mechanikait, 
a határozatok hozatalában vegyék figyelembe a jövő nemzedéket, és 
a technika hatását az élet minőségére! 

Elismerjük, hogy amikor ideológiai konfliktusra fordítja figyelmét 
nem pedig a szellemire, mely egyesít, még a vallás is gátolhatja a béke 
és megértés felé irányuló törekvéseket. Ellene vagyunk minden olyan 
eljárásnak, mely az embereket egymással szembeállítja, és azt akarja, 
hogy azokban, akik tőlünk különböznek, ellenséget lássunk. 

A kongresszus ajánlásai: 
1. Javasoljuk tagegyházainknak és csoportjainknak, hogy globális 

nézőpontból vizsgálják sajátos hitfelfogásaikat és vallásos gyakorla-
taikat, hogy ezáltal megkönnyítsék a maguk között és másokkal foly-
tatandó oly szükséges párbeszédet. 

2. A vallások világparlamentjének közeli centenáriumára való te-
kintettel, amely 1993-ban lesz, javasoljuk, hogy az IARF és tagegyházai 
cselekvöleg mozdítsák elő a vallásközi párbeszédet, bevonva azokat 
az egyházakat és vallási közösségeket, amelyek hajlandók abban részt-
venni helyi, országos és nemzetközi szinten. Kívánatosnak látjuk, hogy 
ennek a párbeszédnek szemelvényei megjelenjenek a tagegyházak fo-
lyóirataiban és az IARF kiadványaiban. 

3. Elengedhetetlennek tartjuk a folyamatos dialógus szükségét 
minden szinten azokkal is, akiket érdekelnek a technikai változások 
vallás-erkölcsi velejárói, és pozitív módon hozzájárulnak az ilyen pár-
beszédhez azért, hogy a technikai változások elősegíthessék az élet mi-
nőségének emelését és a természeti világ integritásának tiszteletét. 

4. Újra megfogalmazzuk a vallásos elkötelezettségünkből folyó 
követelményt, hogy részt vegyünk a békéért, a kölcsönös megértésért, 
az emberi jogokért és a szenvedés enyhítéséért folyó munkában! 

Dr. SZABÓ ÁRPÁD 

JÖVŐNK IRÁNTI FELELŐSSÉGGEL 
Az IARF teológiai konferenciája és XXVI. kongresszusa 

I. Az IARF — Unitárius Világszövetség — teológiai konferenciája 

A konferenciát 1987. július 27—31. napjain rendezték meg a ka-
liforniai Berkeley-ben, a híres egyetemi városban (Egyesült Államok). 
Rendezője és vezetője dr. Gordon McKeeman a Starr King unitárius-
univerzalista teológiai intézet igazgatója, színtere az itteni lutheránus 
teológiai főiskola volt. A konferencián 32-en vettek részt az IARF 
különböző tagegyházaiból. Egyházunkat dr. Kovács Lajos püspök, 
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