
Egyházi beszéd.1 

Alapige : II. Mózes J,V. r. 10. és 12 versei. 
,.Monda Mózes az Urnák : Kérlek Uram, 
ne küldj engem oda, mert nem vagyok 
ékesen szóló. 

Kinek felele az Ur: Menj el, mert 
én veled leszek s megtanítlak téged, 
mit szólj!" 

Keresztény testvéreim! Kedves Atyámfiai! Lelkem igaz 
örömével üdvözöllek titeket életemnek e legünnepélyesebb pilla-
natában. Midőn a bizalom fölajánlotta nekem ez egyház lelkészi 
tisztét, megvallom, fölemelőleg hatott reám e megtisztelés, de 
nem titkolhatom el előttetek azt sem, hogy önkénytelenül tá-
madtak föl lelkemben az aggodalmak s csak ekkor kezdtem 
igazán érezni, hogy mily nehéz lesz betölteni azt a hivatást, 
melynek apostolává lettem. Önkénytelenül merült föl lelkemben 
a kérdés: vájjon elég erős leszek-e arra, hogy a reám bízott 
nehéz föladatot megoldjam? Vájjon méltó utóda tudok-e lenni 
elődeimnek, s a pályán, melyet ők dicsőséggel futottak meg, 
követhetem-e őket? Vájjon kielégíthetem-e híveimnek várako-
zását, előbbmozdithatom-e egyházunk és szent vallásunk érde-
két, egyszóval méltó lesz-e lelkészi munkásságom a bizalom-
hoz? Az öröm, lelkesültség és az aggodalmak nehéz tusájában 
méltán kiálthattam föl lelkemben a próféta szavaival: „Kérlek 
Uram, ne küldj engem oda, mert nem vagyok ékesen szóló !u 

Aggodalommal bár, de mégis remélve, elfogadtam ez állást. 
És most itt állok előttetek kor. testvéreim, kedves atyámfiai. 

Eljöttem hozzátok, itt vagyok közöttetek, hogy lelkem 
rokonságot kössön lelketekkel. 

Mózes próféta, midőn lelkében megfogamzott az az eszme, 
hogy népét az egyptomi rabságból megszabadítsa s gondolkozni 
kezdett annak megvalósításáról, csak ekkor vette észre, hogy 
mily nagy akadályokat kell neki leküzdenie, hogy czélját elérje. 
Künn a szabadban, hol a lélek közelebb érzi magát Istenhez, 
elmerengve gondolkozott a nehéz, de szép föladaton. Lelke most 
fölemelkedik a remény szárnyain, majd ismét megremeg gyönge-
sége érzetében. A félelem és remény dúlnak keblében, s midőn 
hallja az Isteni szózatot: „Menj el Egyptomba és szabadítsd ki 
az én népemet!", kétségbeesve szól: „Kérlek Uram, ne küldj 
engem oda, mert nem vagyok ékesen szóló!1' isten fölemeli a 

1 Beköszöntéskor; változtatással más alkalomra is. 
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csüggedező lelkét, s bátorságot önt bele e szavakkal: „Menj el, 
mert ón veled leszek s megtanítlak téged, mit szólj!" Az égi 
biztatás eloszlat minden kételyt és félelmet, lelkét beragyogja 
a legszentebb remény dics-sugárözöne, s megerősödve, erős 
hittel s bizalommal indul nagy ezélja elérésére. 

„Menj el, mert én veled leszek s megtanítlak téged, mit 
szólj !" Az én lelkemben is visszhangzottak ez égi biztató szavak, 
midőn pályám nehézségein gondolkoztam. Istenben vetett hitem 
lángra gyújtotta reménységem tüzét s bízó lélekkel jöttem hoz-
zátok. Erőt és lelkesedést merítve Istenem biztató szavaiból, 
eljöttem, hogy 

I. Tápláljam kebletekben a hit és erkölcs erejét. 
II. Hogy ápoljam közöttetek a szeretet virágait. 
Ez lész az ón élethivatásom közöttetek! Akartok-e követni 

engem azon az úton, a melyen vezetni foglak?". . . —Igen , látom 
arczotokon az elhatározást. Kövessetek tehát, ón igyekezni fo-
gok, a mennyire tehetségemben áll, a leghelyesebb úton vezetni 
titeket. 

I. 

Bármennyire változzék is a világ gondolkozása, tegyen bár 
óriási haladást az emberiség a tudomány és műveltség mezején, 
úgy az egyeseknek, mint a társadalomnak szüksége Jesz a hit 
erejére minden időben. „Mert a hit oly dolgoknak valósága, 
melyeket reménylünk és a mely dolgok nem láttatnak, azoknak 
bizonyos mutatója". (Zsid. XI. r. 1—3. v.) Oly dolgok pedig 
mindig lesznek, melyeket reménylünk, a míg az ideal az emberi 
lélekben lakozik. Hitünk legfőbbb tárgya Isten, kiről hisszük és 
valljuk, hogy szerető, édes, jó Atyja az emberiségnek. Az ő 
jóvoltából áll fönn a világ s ebben az emberek. Az ő utai kifür-
készhetetlenek. Áldásait naponként érezzük, jóságát és bölcse-
sógét csodáljuk és hisszük, hogy a legbölcsebb és legszentebb 
czélok szerint vezérli a nagy mindenséget. Isten egyformán sze-
ret minden embert, kicsinyt úgy, mint nagyot, gazdagot, mint 
szegényt. „Isten nem személyválogató, hanem kedves neki min-
den nemzetségben akárkicsoda, a ki őt féli és az igazságot 
cselekszi". Nem veti el magától a bűnösöket sem, a megtérőket 
szívesen fogadja s „jobban örvend egy megtértnek, mint a sok 
igaznak". Isten szeretete kifogyhatatlan, s nemcsak áldásaival, 
sőt még csapásaival is szeret minket, „a kit szeret az Úr, meg-
dorgál ja; megostoroz pedig mindent, valakit fiává fogad". (Zsid.) 
Annak tudata, hogy Isten bölcs, hatalmas, igaz, jó, tökéletes, 
kegyelmes, béketűrő és mindezen tulajdonságok benne a leg-
tökéletesebbek és l e g s z e n t e b b e k á p o l j a hitünket. 

E hit ápolására jöttem én hozzátok keresztény testvéreim! 
kedves atyámfiai! E hitet akarom én erősíteni a ti kebletekben, 

Keresztény Magvető 1903. 12 



1 5 6 EGYHÁZI BESZED. 

hirdetvén, hogy Isten az, a ki örömeitekhez örömöket ad, bána-
totokban vigasztalást nyújt, s általában gondot visel reátok. 
Bármilyenek legyenek is életviszonyaitok, Istenről meg ne felejt-
kezzetek soha! A földi atya gyermekei tiszteletet éreznek aty-
jok iránt, mennyivel nagyobb tiszteletet kell nekünk érezni 
mennyei Atyánkkal szemben! Jó - és balszerencsében, reggel 
úgy, mint estve, az ő neve és dicsősége ragyogjon előttünk: ez 
az ő félelme. Fáradtságainkban tőle,kérni enyhületet, munkánkra 
erőt és kitartást: ez az ő félelme. Ápoljátok kebletekben .a hitet, 
mert akkor erősen megállhattok az élet legnehezebb küzdel-
meiben is. Erős hittel kebletekben biztosan haladhattok az 
erkölesiség útj án. 

Hit nélkül erkölcsösség nem képzelhető, és viszont hol az 
erkölcsösség sárba*van tapodva, ott igaz hit nem lakozhatik, 
s ha fölcsillan is néha a hitnek egy-egy halvány sugara, vagy 
nagyon gyönge az, vagy pedig hamis láng. Nincsen szebb út, 
mint az erkölcsösség útja, nemcsak az egyesek, hanem a nem-
zetek s mondhatni az egész társadalom életében. Az erkölcs 
tisztasága a létezésnek egyik főalapja, mihelyt ez megromlott, 
az emelkedés útja örökre el van zárva, s nincs egyéb hátra, 
mint a sülyedés, a végromlás. Ezért helyezem ón az erkölcsös-
séget a hittel oly szoros viszonyba. Hogyha hitünk erős, akkor 
erkölcsösöknek is kell lennünk s hogyha erkölcsösek vagyunk, 
úgy megérdemeljük az ember-nevezetet s méltán elmondhatjuk, 
hogy Istennek gyermekei vagyunk. 

II. 

Azért jöttem továbbá, hogy ápoljam közöttetek a szeretet 
virágát. 

Az erények mindenike követésre méltó, de különösen a 
szeretet az, mely az ember tetteinek legfőbb rugója kell, hogy 
legyen. Nézzétek az Ur -Jézust, az ő élete nem volt egyéb, mint 
a szeretet gyakorlása. Szeretni, e szóban foglaltatik minden a 
mi az embert boldoggá teheti. Kincs, hír, dicsőség, vagyon, mind 
a szeretetben határozódnak. A inig a szeretet napja melengeti 
a világot, addig a megsemmisülés száműzve van mindenünnen. 
Szeretettel jutalmazni és szeretettel büntetni, valódi keresztényi 
élet, „Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat", ez a Jézus 
által tanított törvények között egyike a legfőbbeknek. Ember-
társaink szeretetében ny ilvánul önmagunk szeretete, mert hiszen 
mindnyájan egy Atya gyermekei — és így testvérek vagyunk, 
a testvéreknek pedig legszebb kötelességük az egymás iránti 
szeretet. Milyen visszás és az emberi méltósággal meg nem 
egyező dolog az, ha az emberek egymást gyűlölik s az irigység 
tüzétől elragadtatva, arra igyekeznek, hogy megbuktassák azo-
kat, kiket szerencséjük a jólét és boldogság magaslatára emelt 
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s czéljuk elérésére fölhasználnak minden alkalmat szóval és 
tettel, csakhogy a keblökben duló irigységet lecsillapítsák. 

De ai! vájjon az ily emberek ismerik-e a-Jézus tanításait, 
melyeken a valódi szeretet ömlik el? Nem, ők nem ismerik 
azokat, épen azért legyen mindnyájuknak kötelessége az, hogy 
megismertessük velük a szeretet törvényét. Adjuk őrtésökre, hogy 
jót akarni mindenkinek, senkire nem neheztelni, senkit nem 
gyűlölni, nem keseríteni ez a lélek legédesebb, legkényelmesebb 
helyzete. Keresztény emberbarátom! ha embertársadnak öröme 
van, szeretettel végy részt az ő örömében, hogyha bánata van, 
szeretettel igyekezz őt megvigasztalni, így mondhatod magad a 
Jézus igaz követőjének. „Hiszen nem adott nekünk Isten féle-
lemnek, hanem szeretetnek lelkét." (I. Tim. I. r. 7. v.) ,.Szere-
tettel a szegénység is jobb, mint a gazdagság gyűlölettel." (Péld. 
XV. r. 17. v.) „Ki minket szeret, azt viszont szeretni kell". 
Van-e szebb parancs, mint a szeretet parancsolatja ? Intézhetett 
volna-e Jézus szebb intő szavakat tanítványaihoz ezeknél: „Úgy 
szeressétek egymást, mint a hogy én szerettelek titeket, arról 
ismerjenek meg, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást 
szeretitek." 

Ezt a szeretetet hirdetni és ápolni jöttem én hozzátok 
keresztény felebarátaim! Hiszem, hogy ti is segítségemre lesztek 
e nemes munkában. A szeretetet ápolni és növelni csak köl-
csönös bizalommal lehet, ajándékozzatok meg azért bizalmatokkal, 
hogy egymást támogatva előbb-előbb mozdíthassuk egyházunk 
ós szent vallásunk érdekét. 

E boldogító hitben üdvözöllek még egyszer e szent helyen, 
ez ünnepélyes alkalommal. Keresztényi szeretettel és bizalommal 
kérlek, fogadjatok engem új lelkipásztorotokat körötökbe, érez-
tessétek velem a hitrokoni szeretet melegét, mert csak így 
lehet az én munkám igazán áldásos. Igaz szeretettel üdvözlöm 
ez egyház kebli tanácsát, Isten áldását kérem további munkál-
kodására is. Az egyetértés vezérelje minden intézkedését, hogy 
„mindenek ékesen és jó rendben legyenek". Légy üdvözölve 
általam te is kedves szolgatársam. A bizalom és egyetértés 
vezesse közös munkánkat, legyen ez közöttünk erős és rendít-
hetetlen, így biztosan haladhatunk kitűzött szent czélunk felé! 

Legyenek a legőszintébb tisztelettel és szeretettel üdvözölve 
e helység elöljárósága, a vallásfelekezetek és azoknak minden 
egyes tagja. A czél, mely felé törekszünk: ugyanaz, habár 
különbözők útaink. 

Es most hozzád emelem esdő szavamat mindenható Isten! 
kegyelmes Atyám! Adj erőt én nekem, hogy megfelelhessek a 
nehéz föladatnak, melynek apostolává lettem. Erősítsd hitemet, 
tápláld reményemet, éltessen szereteted melege, hallgass meg, 
a Jézus nevében. Ámen. 

G Á L F Y ZSIGM O ND. 

12* 



E g y h á z t ö r t é n e l m i a d a t o k . 
CL. 

Tiboldi búcsú levele Szentgericzón. 

Tiboldi István 1841-ben kiadta legnagyobb verses művé t : 
„Bacchus utazása Szentgericzón." E versben valódi székely hu-
morral írta le a szentgericzei 36 bortermő hegyet s az ott ter-
mett bornak jó és rossz tulajdonságait, hatását egyik-másik 
lakosra élénken festvén. Voltak, kik megharagudtak a szóki-
mondó költőre e találó szatíráért s az ebből keletkezett torzsal-
kodás elkedvetlenítette az addig közkedveltségben élt mester 
életét. Idővel hozzá járulván köszvényből eredt betegeskedése 
is, Tiboldi 1844 nyarán megválik 25 éven át folytatott tanítói 
hivatalától s csekély birtokára Szentmiklósra haza költözik. Az. 
1844-ben tartott nyári vizsgálat u tán írja meg a nemes ekldé-
zsiának lemondó levelét, mélyben felszámlálván sajátjából tett 
eddigi költségeit, azok megtérítése mellett némi kielégítést is 
kér hosszantartó lelkiismeretes működése méltánylásáúl. 

• Sz. Gerlicét Unitária Nemes Megye Gyűlése! 
Közlebb következő Juliusi hónap 12-én 25 éve lészen: 

hogy a' Sz. Gerlicéi Unitária Nemes Ekkésiába oskolatanitói 
hivatalba beléptem. Nem hizelgek magamnak, de a' kezem alá 
bizott növendékek formálásában, a' szerint, a ' mint tálentumaik 
osztva valának, semmit el nem hanyagoltam, mint ezt a' Ft. 
Consistoriumhoz évenként felment Censurákróli Relatiók is bizo-
nyítják. E' 25 év alatt egykor 1831-ben sujtola egy irgalmatlan 
forró nyavalya, 's négy holdnap tele, mig helyre állhaték. 
Közlebbről pedig 1841-ben meghűlés következtében engem talált 
szörnyű fájdalommal kinzó lábdaganat ha t holdnapig tarta 
suljos fekvésben, mely nyavalyámét a' legkisebb meghűlésre 
is, bár kisebb mértékben, elő kerti'ni tapasztalom, 's ez az oka, 
hogy kiskörű jószágomba, hol igen csekélyen fogok megélhetni, 
magamat megvonni kéntelenitetem. Kétszeri betegségem alatt 
több mint négyszáz forint leve költségem, kivált utóbbi nyava-




