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ALKALMI BESZÉD,
Barcson 1905. évi április 9-én, a r. kath. egyházból az 

ág. hitv. ev. egyházba áttértek ünnepélyes átvételekor.
M á t é  1 6 .  2 4 .

Keresztény A tyám fiai  !

Egy nem várt, nem keresett, de rám és egyházamra 
nézve mégis örvendetes alkalom hozott engem — lelkész
társaimmal együtt — közétek a mai napon.

Ez az örvendetes alkalom úgy állott elő, hogy szá
mosán, kik eddig evangéliumi egyházunk kötelékén kívül 
állottak, komolyan jelentkeztek ezen egyház tagjaiul, 
hogy magukat ennek kötelékébe felvétetve, velünk együtt 
szolgálják a Jézus Krisztus igaz Evangéliumát; azt az 
Evangéliumot, melynek igazságai magukban rejtik az 
emberi haladásnak, az emberi tökéletesedésnek erőit és 
egyúttal magukban foglalják a legszentebb emberi jo 
goknak — egyedül az Isten törvénye által korlátolt — 
szabadságát.

Ti, a kik velünk együtt kívánjátok szolgálni ezeket 
az igazságokat, nagyon jól tudjátok azt, hogy a mi egy
házunk sohasem nyúlt külső eszközökhöz, hogy tagjainak, 
híveinek számát szaporítsa. A történelem folyamán mindig 
megőrizte azt a komoly méltóságot, melyet az igazságról 
való szent meggyőződés adott neki.
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A mindennapi életben is, ha egy ember meggyő
ződéssel szolgálja a maga igazságait, nem folyamodik 
külső eszközökhöz, hogy másokat az ö igazságainak 
megnyerjen. Az ö élete tanúbizonyság az ö meggyőző
dése mellett, mely azt hirdeti: ime ilyenné tett engemet 
az én igazságomnak szolgálatja, a ki ilyenné akar lenni, 
kövesse az én igazságomat!

Az evangélikus egyház is méltán hivatkozhatik tanú
bizonyságul az ö életére és ma is komoly méltósággal 
mondhatja magáról: íme külső eszközeim nekem ma 
sincsenek, — a milyen egyszerű volt földi életében maga 
az alapitó, a Jézus Krisztus, olyan eg. szerű az ö taní
tásán felépült szent egyház.

Kincseim, ragyogó pompám nincs nekem; de van 
a Jézus tanításából merített igazságom, mely drágább az 
aranynál, a karbunkulusnál s ragyogóbb minden földi 
királyok pompájánál, dicsőségénél.

A mint hajdan a Jézus apostolai nem vittek m a
gukkal más utravalót, mint a sziveket kereső szeretet 
Evangéliumát, — a mi egyházunknak sincs más utravalója 
az Evangéliumnál s az abból áradó szeretetnél és igaz
ságnál

A kik tehát velünk egyetemben kívánják szolgálni 
az emberiség haladását, boldogulását, — azoknak ma 
sem kínálhatunk mást, mint a mindenek iránt jórahaj- 
landó szeretetet és a mindenkinek szent jogokat kínáló, 
hamisítatlan igazságot.

Ennek a szeretetnek, ennek az igazságnak szolgálata 
nem könnyű. Sok lemondással, önuralommal s megpró
báltatással jár. E rre  figyelmeztet maga az Üdvözítő is 
a felolvasott szent igékben mikor igy szól : »A  k i engemet 
akar követni, tagadja 7neg magát, vegye fe l  az d keresztjét 
és úgy kövessen engemet.'.’- (Máté 16, 24.)

De nekünk szent meggyőződéssel ápolt hitünk az, 
hogy a Krisztus Evangéliumában rejlő drága kincseket 
kötelességünk őrizni még önmegtagadás, még kereszt
viselés árán is mindaddig, mig az emberiség érezni fogja 
az erkölcsi, a társadalmi megújhodás szükségességét és 
befogja látni azt, hogy ez a megújhodás csak az Evan
géliumból áradó szeretet és igazság által lehetséges, mert 
ezekben foglaltatik a mi váltságunk, a mi örökéletünk.
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Ha majd eljön ez a kor, áldani fogja az emberiség a 
mi sokszor lenézett, kigúnyolt egyházunkat, hogy ezeket 
a drága kincseket önmegtagadás és áldozat árán is 
megőrizte.

Ezen boldog kor előkészítő munkásaiul ajánlkoztok 
ti is hozzánk áttérni kívánó keresztény hívek.

Úgy mondják, hogy külső ok: boszuvágy hajt a mi 
társaságunkba titeket j sőt felhangzott ellenetek az az 
anyagyilkossággal — rettenetességben — egyenrangú 
vád: a hazafiatlanság vádja

En nem igy ítélem meg ezen ti lépésteket. Én a 
történelem világításába helyezem a ti szándékotokat.

A történelem pedig arra tanít, hogy nagy esemé
nyeknek mozgatói sokszor kicsiny, külső okok voltak; 
de a kicsiny okok által előhívott nagy események arról 
tettek bizonyságot, hogy a nagy szellemi átalakulásokat 
előidéző események csak ilyen kicsiny okokra vártak, 
hogy áramlatuk meginduljon és magukkal ragadják or
szágok, sőt világrészek lakosainak szivét.

Az a kőszikla, melyet Mózes az ö vesszejével, a 
pusztai vándorlás idején megsujtott, egy ütéstől adta ki 
a benne talán évszázadok óta gyülemlö vizeket.

Kezdetben külső okok; emberi segítség által nem 
orvosolható földi nyomorúságok, eltiport emberi jogok 
hajtották az emberiség szenvedőit a Jézus lábaihoz; de 
az Evangélium, mely kezdetben a szegényeknek és a 
nyomorultaknak prédikáltatott, világmeggyözö hatalommá 
lett, melynek útját nem állhatta emberi erőszak s a 
kényelmében háborgatott, megriadt önzés; mert a sza
badulás, a megváltás örömét hordozta szárnyain.

Országok hatalmas fejedelmei, országok népei sok 
esetben külső okokért engedtek tért a keresztény igaz
ságoknak, de ezek az igazságok úrrá lettek az emberi 
szívek felett és hódító utjokon teremtettek uj eget és 
uj földet.

Külső okok voltak azok, melyek a hitjavító hősöket 
a küzdőtérre szólították, de a véka alól elővett evangé
liumi éltető világosság elnyomott emberi sóhajtásokat, 
Istent kereső szent vágyakat szabadított ki börtönükből. 
Hazánkban is külső okok voltak azok, melyek a hitvédö 
erdélyi fejedelmeknek kezébe fegyvert adtak, — de az
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események a lelki- és honfiszabadság bajnokaivá avatták 
őket — Csak az elfogult ítélet tagadja azt, hogy a 
lelkiismeret-szabadság szent harcai, a polgári szabadság 
harcai is voltak egyúttal s ezeknek a harcoknak nem 
kis részük van abban, hogy máig hazájának nevezheti 
e drága Hont a magyar.

Én megvagyok róla győződve, hogy nálatok is, 
hozzánk csatlakozni kész Keresztyén Atyámfiái, a külső 
ok csak alkalom arra, hogy kifejezést adjatok azon szi
vetekben élő vágynak, mely emberi kényszerítés nélkül, 
szabadon kívánja imádni Istenét és emberi kényszerítés 
nélkül, szabadon kívánja szeretni és szolgálni ezt a 
honfivérrel öntözött szép Hazát, melynek kenyéradó 
földjén a ti bölcsötök is ringott.

Ebben a hitben, ebben a meggyőződésben üdvö
zöllek én titeket egyházunk kebelén Jézusunk ezen inté
sével: »Járjatok a világosságban, mig világosságtok van, 
nehogy sötétség lepjen meg b e n n e te k e t ; mert a ki 
a sötétségben jár, nem tudja hova megyen«. (János 
1 2 ,  3 5 . )

De mikor mi hajlandók vagyunk testvéri kezet 
nyújtani felétek és titeket a mi igazságaink harcosaivá 
avatni készek vagyunk, szivetekre kötjük az Üdvözítőnek 
felolvasott intését is, mely ezen szavakban keresi a ti 
szivetek jóhajlandóságát: »A ki engemet akar követni, 
tagadja meg magát, vegye fel az ö keresztjét és úgy 
kövessen engemet«. Ebben a jézusi szóban az foglaltatik, 
hogy a Jézus igaz tudománya nem kényelemre, hanem 
küzdelemre hiv titeket is.

A Jézus igazsága kívánja a ti teljes hiteteket, melyet 
egyedül a szentirás táplál és a Jézus egyedüli közben
járásával mondott imádság erősít.

A Jézus igazságai nyomán felfakadó lelkiszabadság 
követeli a ti teljes szereteteteket, teljes buzgóságtokat, 
hogy ez a szabadság titeket Istenhez emeljen és a feleba
rátot szeretni tanítson

Az a szeretet, mely titeket keblére fogad, kívánja 
a ti lelkesedésteket az ügy iránt, melynek szolgálatára 
hajlandók vagytok, ragaszkodástokat a haza iránt, melynek 
polgárai vagytok; az egyház iránt, melynek tagjaivá 
lesztek.
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Annak reményében, hogy mindezekre ti hajlandók 
vagytok és azzal a szent hittel, hogy az Urnák minden 
jóra vezérlő Szentlelke minden egyébre bőséggel meg
tanít titeket: egyházunk, hazánk törvényei értelmében 
az ágostai hitvallású evangélikus keresztény egyház tagjai 
sorába felveszlek benneteket, az Atyának a Fiúnak és 
a Szentlélek Istennek nevében Amen.

B a l o g h  I s t v á n ,
porrog-szent-királyi lelkész.
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