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BERLINI KONFERENCIA: 1974. NOVEMBER 19·23.

A Berlini Konferencia jubiláris ülésén 24 európai állam katolikusai tuitak:
.számot tevékenységükről és a további végeznivalókról. Egyetértettek abban, hogy
nincs és nem is lehet teljes emberi lét béke nélkül, hiszen a béke szorcscn össze
kapcsolódik az ember .jövőtervezésével, boldogságvágyá'l)al és méltóságával, de
nincs és nem is lehet béke ,a társadalomtól elvonatkoztatva, mint ahogy nem
lehet neutrális közegben vizsgált leszerelés i és haderőcsökkentési probléma sem.
Aki tárgyilagosan szembenéz az általános béke akadályaival, nnnak a fegyverke
zési verseny társadalmi és gazcz,asági okaiból ken kiindulnia. A fegyverkezési
versenyt részben a hadiipari komplexumok és a multinacionális trösztök irányít
ják, másrészt pedig azok az elnyomó, ko!onialista erők sürgetik, amelyek a fegy
vereket a s~abadságukért és függetlenségükért harcoló népek ellen használják
fö!. Ezért válik napról napra fontosabbá a fegyverkezési verseny megszüntetése,
a kollektív biztonság előmozdítása, a kormányoknak garantált lemondása az erő

.szakról a nemzetközi konfliktusok megoldásá.nál. Csakis ezzel egyidejűleg képzel
hető el világviszonylatban is az emberi személyiség teljes egyéni és társadalmi
kibontakozásának előfeltétele: a népek együttélésében kölcsönösen érvényesülő

közjó és igazságosság. "A béke az igazságosság műve" - hangoztatta XXIII. Já
nos -, de pusztán üres szóLam marad, ha nem az annyira óhajtott "igazságra,
igazságosságra, szeretetre és az általa éltetett, megválasztott rendre" épül.

Mert voltak a kereszténységben, akik századokon át visszaéltek Isten ne
vével, amikor fegyvereket áldottak meg és küldtek harcba, manapság küZönös
képpen kötelező parancs minden keresztény számára, hogy mélységes meggyő

ződéssel és elhatározás.sal fellépjen egy fegyvertől és háborútól mentes világért. A
Berlini Konferencia ennek tudatában elsőrendű és sajátos feladatának tekinti,
hogy az európai katolikusok között elősegítse a megértést, a világgal való szo
lidaritás gondolatának tettekké formálódását, evangéliumi ihletés alapján SZOT

galmazza a békére nevelést és hathatósan támogassa azokat a népeket, amelyek
1.;olonialista 'l)agy faji elnyomás alatt szenvednek. Munkájában· mindenekelőtt

XXIII. János és VI. Pál pápa megnyilatkozásai1'a támaszkodik, azok szellemében
működik és hozza határozatait.

Az ötödik plenáris ülés résztvevői újólag felszólítják a katolikusokat, hogy
,;!egyenek tudatában a békéért végzett magasfokú közös felelősségülcnek és e sze
rint cselekedjenek. Családjukban, foglalkozásukban, az egyházban és a társada
lomban szuntelenül terjesszék a béke eszméjét és annak kézelfogható megvalósí
tásáért dolgozzanak. Keressék az együttműködést minden jóakaratú emberrel," A
deklaráció egyházunk vezetőihez is fordul, hogy "kísérjék megkülönböztetett fi
gyelemmel a hivők béketörekvéseit mindenhol és mindenkor. Ne engedjenek a
kísértésnek, hogy hivataluk gyakorlásában a lelkek üdvét az emberek földi ér
dekeitől elválasszák. Mint a világegyház képviselői, ismerjék föl közös felelőssé

güket a világért. Vessék latba szavukat és cselekedeteik erk6lcsi súlyát ill fe
szültség enyhítése, a biztonság és a béke érdekében. l{üZönösen az európai püspöki
konferenciák tanácsa vállaljon kötelezettséget kontinensünkön a béke és együtt
működés gondolatának elterjesztéséért . .. Az egyházi vezetőknek a nyílt tilta
kozástól sem szabad visszariadniuk, hogy fellépjenek olyan jelenségek ellen,
amelyek az igazságos béke érdekeit veszélyeztetik, és mindig ,az emberi jogok
érvényre juttatásának pártjára álljanak.

Megújhodás, kiengesztelődés, béke: ezek az 1975 évi egyházi világbékenap
és a Szentév vezérgondolatai - fejeződik be a Berlini Konferencia jubileumi ülé
sének zárónyilatko;w,ta. - Ismételten arra íntenek bennünket, hogy mindenki
hiootott a cselekvésre és a szolidaritásra az igazságos béke ügyéért."
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