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Katolikus püspök

resztények házasságok is zátonyra? Miért a sok veszekedés és
válás? Miért olyan csökönyös az emberi természet? Miért nem
tudjuk kezelni konfliktusainkat? Miért torkoll sokunk házassága
a válás kudarcába? Hát persze, hogya bűn miatt!

Ezekről a kérdésekről természetesen külön csoportokban folyt
a beszélgetés. A konferencia gazdag anyaga hamarosan könyv
formájában fog megjelenni. Paál Gergely lelkész-rendező mozgás
sérült színjátszó társulata által bemutatott Tékozló fiú produkcióját
azonban már csak a fényképek segítségével tudjuk felidézni.

A két napot záró szombat délutáni Duna-parti úrvacsorai is
tentiszteleten Jézus Krisztus valóságos testében és vérében osz
tozva egy kenyérré, vagy amint Luther mondta: "egy kaláccsá"
válhattunk, a határainkon innen és túlról, keletről és nyugatról,
északról és délről érkező magyar, szlovák vagy német nemzeti
ségű evangélikusok. Ezért is neveztük a szimbólumokban gaz
dag és liturgiájában merészen új vonásokat felmutató Duna-parti
úrvacsorai istentiszteletet a "megbékélés ünnepének".

Köszönet a Vigilia szerkesztőinek, hogy karácsonyi körkérdés
ként idén ezzel a témá val szólítottak meg bennünket. Hálás va
gyok, hogya tudósítás műfajában tanúként tehettem vallomást,
akárcsak egykor az evangelisták. Immár fél évvel az események
után jól esett visszapillantani arra, hogy egy régóta érlelődő

gondolat milyen formákban ölthetett testet. A keresztény életben
nemcsak a hit megvallására, hanem előadására is szükség van.
Karácsonykor, a testtélétel ünneplésekor éppen ez az előadás

zajlik előttünk, körülöttünk és bennünk.

"Az Úr békéje
legyen veletek!"

Békét adj szioünkbe,
Békét családunknak.

Békét nemzetünknek,
Békét a világnak.

Kézbe kell vennünk a Bibliát. Soronként ízlelgetni az Evangéliu
mot, meg-megállva átbeszélni Istennel, hogy mit is üzen ebben-ab
ban a fejezetében nekem. Mit tett Jézus, hogy élt Jézus? A mi ko
runkban én hogyan tudom megvalósítani? Mivel nem érzek ele
gendő erőt magamban ehhez, újra csak Istenhez kell fordulnom:
amire nekem nincs elég erőm, Te add meg nekem, Uram! Sok küz
delmemmel érhetem el, hogy így béke legyen a szívemben.
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Evangélikus teológus

Ha így nagyjából tényleg keresztény lettem, példát kell ad
nom családomnak, környezetemnek: bizonyítva, hogy ez az élet
forma valóban békét teremtett szívemben, boldoggá tesz, még a
nehézségek idején is. Példámmal és tanúságtevő szavaimmal (de
ezek tényleg szívből jövők és igazak legyenek) nevelhetem, for
málhatom családomat. Megteremthetem bennük is a szív béké
jét. S velük együtt a család békéjét is!

Baráti körök, családi találkozók: egyházmegyei és országos
szinten meggyőzhetik a még békétleneket, hogy valami igazi, új
és boldog világ nőhet ki, nőhet fel ebből a saját és a család belső

békéjéből. - Nem sok burgonyát hoztak át kezdetben Ameriká
ból, csak királyi asztalokra jutott eleinte, és ma?! Az érték, a lélek
éltető tápláléka előbb-utóbb megkívánt termékké lehet, még ha
meg is kell dolgozni érte, megéri. Így teremhet meg nemzetünk
békéje. De elegendő mag, elegendő belső békét hordozó, boldog
egyén és család kell ennek elültetéséhez, hasznának és boldogsá
gának bizonyításához. Egy ilyen benső békétől boldog nemzet ad
hat példát a világ többi nemzetének, hogy az Úr megadhassa
minden népnek, a Hozzá megtért világnak a kívánt, de érte még
eddig dolgozni nem akaró nemzeteknek is, az igazi békét.

Milyen belső békét hordozott és árasztott még a haldoklók és
gyógyíthatatlan leprások szívébe is Kalkuttai boldog Teréz anya!
Példája felkiáltó jel minden keresztény ember, sőt talán minden
jót akaró ember előtt is. Nem véletlen, hogya Tolcsvay testvérek
Magyar Mise című művének befejező sorait mindig meg kell az
előadóknak ismételni, sőt, velük éneklik a hallgatók is: "A min
denségben ott lakik az egység. / Keressétek egymásban a békét, / Sze
retetben őrizzétek fényét, / Most és mindörökké!"

Békétlen világunkban
a karácsonyi békéró1

Én nem a győztest énekelem (.. .) hanem azt, aki lesz, akárki, /
ki először mondja ki azt a szót, / ki először el meri mondani, /

kiáltani (. ..) azt a varázsszót, százezrek / várta lélegzetadó, szent (. ..)
szabadító drága szót, / hogy elég! (. ..)

hogy béke! béke! béke! béke már! / Legyen vége már!
(Babits Mihály: 1916 Húsvét előtt)

Amikor megkaptam a Vigilia szerkesztőségétől a megtisztelő fel
kérést, először az 1945 óta megjelent és ismert egyházi nyilatkoza-
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