
Béke Világtanács Irodájának

W I E N

Mint a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerü
letének püspöke hivatásomból folyóan látogatom az evangélikus 
gyülekezeteket és beszélgetek lelkészeinkkel egyenként és lel- 
készgyüléseken. Boldogan teszek bizonyságot arról, hogy egy
házam papsága mély hitbeli egyetértésben szolgál a gyülekeze
tekben és jó lelkiismerettel tanit mindenkit a keresztyén hit 
gyakorlására a mi nemzedékünk idején és feladataiban. Az evan
gélikus keresztyén hithez és élethez elszakithatatlanul hozzá
tartozik a békesség Istenének törvénye iránti engedelmesség és 
minden jó szolgálat, amelyet az emberiségnek korunk v iszonyai 
és körülményei szerint tehetünk. Igy kapcsolódott belel lelkészt 
szolgálatunk a békéért folyó világméretü küzdelembe. A Béke Vi
lágtanács célkitüzéseit kibontakozásának kezdetei óta erkölcsö
seknek, helyeseknek, következeteseknek és hatékonyaknak tartjuk.
A békéért folyó közös küzdelmünk során az a tapasztalatunk, hogy 
az igazság és a népek igazi érdekei mellett állunk. A békéért 
folyó türelemnek éppen ezért van ereje és ezért fog győzni. 
Győzni a gonoszság, a pusztitás szelleme ellen. Tanu ja vagyok 
annak a felháborodásnak, mely lelkészeink és híveink körében 
kifejezésre jut és mindig erősödik, amióta a nyugati hatalmak 
és elsősorban az Amerikai Egyesült Államok Nyugat-Németország
ban a fasizmust, a maitarizmust élesztgetik a nyugat-németek 
felfegyverzése érdekében és utján. Ez a felfegyverzés a mi meg
győződésünk szerint támadó szándéku és ellenünk irányul. Mi pe
dig nemzetünk egész életének veszélyeztetettségével éltük át a 
második világháboru sorén ugyanezt.

Tiltakozunk Nyugat-Németorezág
felfegyverzése ellen, mert, tiltakozunk a háboru ellen. Tiltako
zunk, mert tudjuk, hogy a háboru közeledik minden olyan lépéssel, 
mely a német táraadószellemet erősiti. De tanuja vagyok annak is, 
hogy papságunk és hiveink milyen megvetéssel fordulnak el az 
atom- és hidrogénfegyverek háborus felhasználásának hiveitől.
A mi szolgálatunk az élet ás a békesség szolgálata s ezért er
kölcsi itéletünk szavát emeltük fel azok ellen a nyugati hábo
rus  uzsiték ellen, akik az atomháboru borzalmaival fe
nyegetik a világot. De tanu ja vagyok annak is, hogy evangélikus 
papságunk és hivő seregünk bizik a béke világméretü táborának 
erejében, erre az erőre biztosan támaszkodik és hisz abban, hogy 
a békét meg lehet menteni és tartóssá lehet tenni a z  egész világ 
számára, ha a népek szilárdan állanak a béke oldalán és egységes 
fellépésükkel lehetetlenné teszik felelőtlen államférfiak gyilkos 
szándékait. Mindez a magamszemélyes állásfoglalása is. Püspöki 
tisztem felelősségével és komolyságéval állok a Béke Világtanács 
hivei között és a magam szolgálatával igyekezem hozzájárulni a 
béke megvédésének szent ügyéhez. Istenx áldását kivánom a Béke 
Világtanács munkájára és mindazokra, akik a békét védelmezik!

Budapest, 1955.március 12.

D.Dezséry László s.k. 
 püspök.



To The Office of The World Peace Council

 W  i  e  n

As the bishop of the South District of the Hungárián Lutheran Church 

on account of my profession I often pay visit the Lutheran congracrations

and I talk with the pastors one by one and at the meetings of the

pastors too.I can bear witness of the fact gladly that the pastors 

of our Church are serving in great agreement of faith in their 

congregations and they are teaching all the peeple with a good 

conscience to the practice of the Christian faith in the time and 

among the tasks of our generation.The obedience to the laws of God 

of peace and all the good services belong to the Lutheran faith and 

life x x x x  unbreakable which we may do tothe whole mankind according

to circumstances and situations of our days.Our pastoral service 

became connected in this way with the worldwide struggle for peace.

We take the program of the World Peace Couneil -since the beginning

of its development- is a moral,right,consistent,and effec t i  one,

During our com on strug"le for peace we have got the experience thht

ve stand beside the truth and the reál interest of the peoples.The 

struggle for peace has a huge strength because of that and we are

sure it will gain victory.It will overcome the spirit of w ickedness

and destruction.I am a witness of the indignation which gives its 

expression and gets stronger and stronger among our pastors and

believers since the western Powers first of all the U.S.A. try to 

revive the fascism and the militarism in West Germany in order to arm

the west-German people.These military preparations in our conviction

are aggressive and are tending against us too.We passed through just the same

at the risk of life of our people during the World War II.

We protest against the military preparations because ve protest

against the war.We protest beoause we know that the war comes 

nearer and nearer with xxx every step that makes stronger the 
German spirit of aggression.



But I am the witness of the fact too how our pastors and believers

turn away with scorn from the followers of the war use of the

atomic and hydrogen weapons.Our service as such is service of life

and peace and therefore we raise a protest against the Western

warmongers who threaten the world with the horrors of an atomic war.

and hosts of our believers trust in the strength of the worldwide 

movement of peace, they rely on that strenght firmly and they 

believe it is possible to save the peace and to make it durable 

for the whole world if the peoples stand on the side of peace and 

their unanimous action may make the intentions of unresponsible 

statemen impossible.All these are also my own personal xxxxxxopinion 

of course.I stand among the followers of World Peace Council with the 

responsibility and sincerity of my bishop duty and at the same time

I want to contribute to the sacred cause of defendence of peace by

my ovn  Services.I beseech God to bless the World Peace Council and 

all of them who intend to deend peace !

At the same time I am a witness of the fact too that our clergy
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