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VARSÁNYI
TEMPLOMŐRZŐ
JUBILEUMI KIADÁS I.  2019. ÁPRILIS  

„Ha kiárasztod lelkedet, új teremt-
mények keletkeznek, és megújítod a 
termőföld felszínét. Dicsőség legyen 
az Úrnak örökké! Örüljön alkotásai-
nak az Úr!” Zsolt 104,31–32

Szeretettel köszöntjük a kedves ol-
vasót! Isten kegyelméből 1918-ban 
elindulhatott a nagyvarsányi bap-
tista misszió. Annak múltjára, jele-
nére szeretne a most induló jubileu-
mi templomőrző-sorozat mutatni.

Szűcs András és Szűcs Pál éle-
tére kiáradt az Isten Szentlelke. 
Mindenekelőtt nem új gyülekezet, 
nem új felekezet, hanem újjászü-
letett lelkek közössége lett hitelő-

deink Istenhez hűséges életének 
gyümölcse. Az Úr alkotása ez, a 
semmiből. Örvendezünk mi is az 
Isten teremtő munkájának! 

Jelen számban olvashatunk 
Szűcs András és Szűcs Pál megté-
réséről, hiteles életviteléről, míg 
más beszámolók érintőlegesen 
kapcsolódnak a frissen alapult 
nagyvarsányi baptista gyülekezet 
életéhez. Így kerülhet elénk Ba-
logh Lajos, Czine Ferenc és Sallay 
László neve. Azt kívánjuk, hogy 
minden írás mutasson az élet Urá-
ra, Krisztusra!

Szólláth Imre Rudolf, 
lelkipásztor

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ
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A NAGYVARSÁNYI 
BAPTISTA MISSZIÓ 
KEZDETEI

RÉSZLETEK „A NAGYVARSÁNYI 
BAPTISTA GYÜLEKEZET 80 
ÉVES TÖRTÉNELME” CÍMŰ 
KIADVÁNYBÓL

A nagyvarsányi misszió keletke-
zése eltér az addig szokásostól. Ide 
nem nyugat felől érkezik a bap-
tista hit és misszió, hanem kelet 
felől, Oroszország felől. Az I. vi-
lágháború viharos eseményei ál-
tal két nagyvarsányi származású 
katona orosz földre, Murmanszk 
környékére került hadifogságba. 
Szűcs B. András, családos férfi 
és Szűcs Pál, legényember volt e 
két fogoly. A fogolytáborban volt 
egy Elek Péter nevű társuk is, 
aki Avasújvárosból származott: 
már megtért ember volt, Hajdú-
böszörményben merítkezett be, 
ismereteink szerint 1911-ben. Az 
ő – és lehet, hogy más ismeretlen 
fogolytársak hívő – bizonyságté-
telére a két Szűcs megtért és hitre 
jutott. Szűcs András a kola-félszi-
geti Murmanszk egyik gyüleke-
zetében bemerítkezett hitvalló 
keresztséggel. 

Az említett varsányiak kapcso-

latba kerültek az ott élő orosz és 
szibériai hívő testvérekkel, gyü-
lekezettel, akiktől sok lelki erőt és 
bátorítást kaptak. Majd négy fog-
ságban töltött év után megkapták 
a hazautazási engedélyt.

Mivel otthon az ország a há-
ború által kimerülve, a polgári 
demokratikus forradalom küszö-
bén állt, így minden keletről jövő 
ember gyanús volt. Hazavezető 
útjukon a határon a két Szűcsöt 
letartóztatták, és halálos ítéletet 
hoztak felettük. Jóváhagyás és 
végrehajtás végett Kassára vitték 
őket. Ám a kassai bíróság egyik 
embere tudta, mi a különbség 
bolsevik és baptista között, ezért 

Elek Péter
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a halálra ítélt embereket szaba-
don bocsáttatta. A hazajövetelük 
1918 októberének a vége előtt tör-
ténhetett. 

Hazatérésük után rövid időn 
belül, hazafiasságukat bizonyí-
tandó, munkaszolgálatra jelent-
keztek. Ezt az időt Munkácson 
töltötték. Néhány hét múlva már 
ismét itthon voltak, vagyis 18 
novemberében. Munkácson tar-
tózkodásuk ideje alatt felkeresték 
őket azzal az üzenettel, hogy ide-
gen tanaikkal haza ne merjenek 
jönni, de ők, amikor hazajöttek, 
nem tehették meg azt, hogy szí-
vüknek Istenben megtalált örö-
méről hallgassanak. Kiderült ró-
luk, hogy nem valami veszélyes 
emberek ezek, hanem imaéletre, 
istenfélelemre hívogatnak. Akkor 
pedig már ezek lettek szálkák a 
névleges keresztyének szemében. 
Először saját családjuk volt az éle-
tük kritikusa, figyelője, később 
pedig lettek követőik.

Szűcs Andrásnak sikerült sa-
ját családjában úgy munkálkodni, 
hogy az első összejövetelek mind-
össze néhány fővel ott kezdődtek 
meg. Ismeretünk szerint első ízben 
1918. november 12-én volt isten-
tiszteletük. Később a családnak 
terhes lett az otthoni összejövetel, 
és új helyszínt kellett keresni. 

Szűcs Pál megismerkedett az 
ekkor már néhány éves nagydo-
bosi baptista közösséggel, rajtuk 
keresztül pedig hír ment Nyír-
egyházára Sallay Lászlónak az 
alakulófélben lévő varsányi bap-
tista misszióról. Így néhány héten 
belül a nyíregyházi és nagydobosi 
baptisták által is látogatott hely 
lett Nagyvarsány. 

Szűcs Pál 18 karácsonyán 
Hajdú böszörménybe ment, hogy 
be me rít kezzen. Elkísérte Szűcs 
András is, de mire hazajöttek, 
András bácsi holmija ki volt rakva 
az udvarra. Így csendben felszed-
te a motyóját, és elment az apjá-

Cs. Szűcs Pál
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hoz lakni egy időre. A gyülekezet 
pedig helyet kapott id. Tótfalusi 
József házában. Egész télen ez volt 
az összejöveteli helyük. Buzgó 
közösségi építőmunkába fogtak 
már e téltől kezdve. Sokszor éjfé-
lig is eltartottak a bibliázgatások, 
éneklések, társalgások. Volt olyan 
este, amikor 13 új éneket tanul-
tak meg vendégeiktől. Gyakori 
vendég kezdett lenni Czine Fe-
renc, aki nagydobosi származású, 
hitben járó honvédőrmester volt. 
Megnyerő modorú, megjelené-
sű, lelkes igehirdető. Vendégként 
már ekkor jártak itt a Nyírség má-
sutt munkálkodó baptista úttörői 
is. Ez a téli missziómunka nem 
maradt eredménytelen, mert ta-
vasszal négy nőtestvér kérte fel-
vételét és bemerítését. 

Ismét változtatni kellett az 
összejöveteli helyet, és Tótfalusi 
Menyhért háza nyílt meg a gyü-
lekezet előtt. Ekkor már román 
megszállás alatt volt a környék, és 
ez a baptistáknak is sok megpró-
báltatással járt a kapcsolattartás, 
a pásztorlás terén. Korlátozva vol-
tak az összejövetelek, vagy le kel-
lett mondani azokról. Ebben az 
időben újra megtérők jelentkez-
tek bemerítkezésre. Sallay testvér 
egy kis dorgálásban részesítette 
Szűcs Andrást, amiért még mint 

fel nem avatott elvégzett egy be-
merítést. Hasonló esetek jó rend-
ben való lebonyolítása érdekében 
Szűcs Andrást 1921-ben Nagydo-
boson diakónussá avatták. Még 
19 decemberében újból volt beme-
rítés, amit Sallay László végzett 
el. Az első menyegző hozott a kis 
nyájban egy napra egy kettésza-
kadást, de másnap Elek Péter és 
Sallay László kibékítő szolgálata 
nyomán újra helyreállt az egy-
ség. Másnap a románok Vásáros-
naménynál, ahol akkor a román 
határ húzódott, elfogták Sallay 
testvért. Estig fogva tartották, 
remélve, hogy mint “jól öltözött”, 
fizetni fog. Mivel ez nem történt 
meg, így visszatoloncolták Var-
sányba. Itt csodálkoztak is, meg 
keseregtek is a történteken, de 
este zsúfolt összejövetel volt.

Nemsokára a gyülekezet szál-
lásadója, Tótfalusi Menyhért 
meg halt. Új helyet kellett a gyüle-
kezetnek keresni. Több helyen is 
összejöttek, bérelt helyen is. Volt, 
ahol csak két hétig. Ez a kény-
szerű vándorolgatás felvetette a 
tagokban azt a gondolatot, hogy 
valahol imaházat kellene építeni. 
Voltak, akik ellenezték az építés 
gondolatát, de ennek ellenére az 
itteni földbirtokos, Roklicz úr tel-
ket adott az imaház építésére. Az 
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imaház idő, pénz, erő áldozatát 
meghozva el is készült 1922-ben. 
Az imaház megnyitásán megjele-
nő nyíregyházi énekkar szolgála-
ta a helyi ifjúságban is vágyat tá-
masztott a karéneklés irányában. 
Az ekkor már 25 tagú gyüleke-
zetnek a gyermekeiből 30-40 fős 
ifjúsága volt. Egy bizonyos Borso-
di testvér kezdett idejárni Tisza-
vidról, és ő tanította klarinéton 
énekre és zenére a fiatalokat. 

A lendületes fejlődés megköve-
telte, hogy a gyülekezetnek helyi, 
működőképes vezetősége legyen. 
Így a 21-ben felavatott Szűcs 
András után 22-ben Szűcs Pált is 

felavatták, majd megjelent az idő-
szakra választott vezetőség intéz-
ménye is. Általában évente volt 
újraválasztás, és ez a gyakorlat a 
negyvenes évekig megmaradt.

(Folytatása következik…)

SZŰCS B. ANDRÁS 
ÉLETE
(RÉSZLETEK)

Szűcs testvér a távoli Oroszország-
ban találkozott az Úr Jézussal, ha-
difogsága idején. Idehaza nem he-
lyezett súlyt lelke üdvösségére, s 
meg kellett ízlelnie a hadifogság 
keserű és nehéz sorsát, hogy felis-
merje bűneinek nagyságát, meg-
térjen, s életét átadja az Úrnak. 
Megtérése után nagy boldogság, 
de nagy félelem is fogta el. Saját 
kijelentése szerint hívő életének 
kezdetén sokszor imádkozott 
azért, hogy – bár erősen elfogta a 
honvágy – addig ne tudjon haza-
jutni, amíg Krisztus ismeretében 
és követésében meg nem erősö-
dik. Félelemmel gondolt azokra 
a kísértésekre, melyek idehaza 
reá várakoznak, bár a kísértések 
ott sem maradtak el. Azonban a 
kezdet útjain nagy segítséget je-
lentett az orosz gyülekezetek me-
leg és gyermekies szeretete, ami 

Cs. Szűcs Pál és felesége
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megerősítette honfitársai csúfo-
lódásainak elviselésében. Így te-
hát a hadifogság négy esztendeje 
alatt sok öröme volt, de nem hiá-
nyoztak a próbák és szenvedések 
sem. Eljött azonban a szabadulás 
napja, és sok magyar katonával 
együtt, boldogan indult hazafelé. 
Mikor megérkeztek a határra, és 
először tette lábát magyar föld-
re, leborult és megcsókolta a föl-
det, majd buzgón hálát adott az 
Úrnak, és kért erőt a bizonyság-
tételre. A próbák csakhamar kez-
detét vették. Mikor a hadifoglyo-
kat megvizsgálták, és adataikat 
kikérdezték, akkor félreértették 
a hatóságok az ő vallomását, és 

mint veszedelmes egyént halál-
ra ítélték. Úgy határoztak, hogy 
agyonlövik, csak várták az íté-
let megerősítését. Isten azonban 
másként ítélkezett. Néhány napi 
szigorított fogság után Kassára 
vitték Szűcs Pál testvérrel együtt, 
ahol olyan hadbíró elé kerültek, 
aki ismerte a baptistákat. A bí-
róság megsemmisítette a halálos 
ítéletet, sőt, azonnal szabadlábra 
helyezte mindkettőjüket. Itt érte 
a forradalom kitörése. Alkalom 
kínálkozott a hazajövetelre, ő 
azonban beállt a nemzeti had-
sereg önkéntesei közé, ezzel bi-
zonyítva töretlen hazafiasságát, 
amely a hosszú és távoli idegen-
létben sem sorvadt el. Hazaérke-
zésekor a családban nehéz próbái 
voltak, mert mint téves eszméket 
hirdetőt nem szívesen fogadták. 
Szűcs testvér azonban csendesen 
és állhatatosan imádkozott és bí-
zott. A sátán erős támadásainak 
következménye volt, hogy sok-
szor éhesen távozott a munkába, 
vagy vacsora nélkül feküdt le. Az 
ima és a hűséges viselkedés azon-
ban diadalt aratott. Szülei felis-
merték cselekedeteit, és nemcsak 
megbocsátottak gyermeküknek, 
hanem ők is imádkozni kezdtek.

A nagydobosi gyülekezet, látva 
példás és alázatos viselkedését, az 

Szűcs B. András
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1921. évben vénné avatta. Négy 
éven át, mint körzeti munkás dol-
gozott szorgalommal és hűséggel. 
Ekkor volt része abban a kegye-
lemben, hogy feleségét – ki mind-
addig hajlíthatatlanul ellene állt 
az igazságnak – bemeríthette hite 
vallomására. Munkásságában ki-
használt minden alkalmat és he-
lyet. Nem ismert sem fáradtságot, 
sem időt, sem pénzt, ha arról volt 
szó, hogy hirdesse az evangéliu-
mot. A múlt év telén – halála előtt 
három héttel – elhatározta, hogy 
misszióútra megy, bár beteges 
volt, és hozzátartozói vissza akar-
ták tartani. Ő azonban elindult 
egy testvérrel, nagy kedvvel és 
örömmel misszió útra, melynek 
néhány állomásáról be is számol-
tunk a Békehírnökben. Megláto-
gatta az ismerős gyülekezeteket, 
s mindenütt súlyt helyezett a csa-
ládi látogatásokra. Ilyenkor is kü-
lönösen az elmaradt vagy kizárt 
tagokat kereste fel nagy szeretet-
tel, s legelső kérdése rendszerint 
ez volt: „Olvasták-e ma a Bibliát?” 
Azután elővette a Szentírást, és 
ha megtudta, hogy valami harag 
vagy neheztelés lappang a szív-
ben, rendesen zokogva kérte az 
atyafiakat a megbocsátásra és a 
barátkozókat a megtérésre. Mi-
kor ez útjáról hazatért, már várta 

egyik rokonának levele – ki 15 éve 
távol élt a gyülekezettől –, s arra 
kérte, látogassa meg Budapesten. 
Sok munkája és családi tiltako-
zása ellenére elhatározta, hogy 
felutazik, és szeretettel kéri roko-
nát a megjavulásra, s hiszi, hogy 
ez meg fog történni. Utazása előtt 
mindenkitől bocsánatot kért, és 
gyermekies örömmel ment az ál-
lomásra. A rokoni családban hite 
megvalósult. Ottléte harmadik 
napján, reggel nagy örömmel be-
szélt arról a csodás boldogság-
ról, melyet nyert Krisztusban, 
és amely minden hívőnek része 
lehet, mikor hirtelen elakadt a 
hangja, elhalványult, leesett, és 
megállt a szíve dobbanása. A hű 
szolga hazament Ura hívására. 
(…)   R. S.

Megjelent „Egy hű szolga 
hazament” címmel 1943-ban, 

a  Békehírnök 14. számában

PÜNKÖSD 
NAGYVARSÁNYBAN
RÉSZLETEK VASS FERENC 
VARSÁNYI – ILKI EMLÉKEIBŐL

„Emlékezzetek meg a ti előljáróitok-
ról, a kik szólották néktek az Isten 
beszédét, és figyelmezvén az ő éle-
tök végére, kövessétek hitöket. Jé-
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zus Krisztus tegnap és ma és örökké 
ugyanaz.” (Zsid 13,7-8)

Életük átütő erejéből egyet mon-
dok el. Szűcs B. András szénát 
venni járt Ilken Gergely Károly-
nál. „Hány szekérrel van a bog-
lyában?” – kérdezte a vevő. „Eny-
nyivel”, hangzott a válasz. Ak-
kor megmérte a szélét, hosszát, 
belefúrta a kezét…, milyen ke-
mény…, kihúzott egy marékkal, 
megszagolta…, és azt mondta 
a vevő: „Egy szekérrel több van 
benne!” A fiai hordták be, s csak-
ugyan annyi volt, mint a vevő 
mondta. Gergely Károly meg-
tért... Ilyen volt Szűcs B. András 
prédikációja. „Aki vagy, oly han-
gosan kiabál, hogy nem lehet tőle 
érteni, hogy mit mondasz!” Így 
győztek ők az igével. Nem ismer-
ték a stilisztikát, a retorikát, de 
az volt nekik az ige, mint Dávid-
nak a pásztortarisznya Góliát el-
len… Győzelem! „A ki győz, örök-
ségül nyer mindent…”

Az igével nemcsak győztek, 
mint az Úr a kísértésben, hanem 
táplálkoztak is. Bár az ige a leg-
jobb eszme, szociális alaptör-
vény, de az élet kenyere is, amely 
táplálja egészséges fogyasztóját. 
„A Krisztus beszéde lakozzék ti 
bennetek…” Ha felszívódik ben-

nem, életté lesz ez. “Amint én sze-
rettelek benneteket, úgy szeressé-
tek ti is egymást.” Iparrá süllyed 
az ige annak számára, aki csak 
másnak főz belőle. (Beteg sza-
kács éhen hal a király konyhá-
ján is!) Akinek nincs hordereje, 
azért gyenge, mert nem táplál-
kozik igével.

A Szentlélek a legjobb peda-
gógus. Véghetetlen egyszerűsé-
gükben is kitűnően tudtak ne-
velni a Szűcsök. Mögöttem ült a 
két Szűcs. Azt kérdezte András 
a Páltól: “Hogy csináljuk, Pali 
testvér?” 

“Kettő-három szóljon” – volt a 
válasz. (Szólás alatt az igehirdetést 
értette.) Hatan voltunk fiúk: Cs. 
Szűcs Sándor, Tóth Sándor, Virág 
József, Papp Gábor, Papp Sándor 
és én. András bátyánk magához 
intett bennünket, s azt mondta: 
“Kettő ma vezet imaórát, kettő jövő 
vasárnap, s kettő azután. Egy éne-
ket diktál, s egy harmóniumozik. 
Egyszerre boruljatok le imára, s 
egyszerre álljatok fel, hogy szép is 
legyen a szolgálat! Pali, te Herczeg 
Lacival igét hirdetsz, rövid és erős 
legyen, mint a hordókötél. Én majd 
kurtán hozzászólok.”

Négyen mentünk fel imaó-
ra-vezetéshez, négyen isten-
tisztelethez, a diktáló és a har-
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mónista. Egy vasárnap délelőtt 
8-9 személy szolgált. Azóta is 
varsányi szemináriumnak ne-
vezem ezt, melyben a Szentlélek 
az igazgató.

Amíg nem volt harmóniu-
munk, Szűcs Mihály bátyánk volt a 
kántor. Imaóra előtt fél óra hosszat 
énekelgettünk. “Szántsunk a mag-
vetés előtt, testvérek” – mondta 
Mihály bácsi. Ennyi szolgálat után 
negyed tizenkettőkor András bácsi 
hirdetéseket mondott.

Befejezésül: nem véletlenül 
foglaltam e két szóba a jubiláló 
gyülekezet előtt mondanivaló-
mat: „Nagyvarsány Pünkösd-

je”, mert ahány hívő, annyi zsa-
rátnok volt. Hát nem követésre 
méltó életek ezek? „Emlékezze-
tek meg a ti elöljáróitokról, a kik 
szólották néktek az Isten beszé-
dét, és figyelmezvén az ő életük 
végére…”

Elhangzott Tahiban 
1969 júniusában

Megjelent a Varsányi 
Templom őrzőben 

2001. februárjában

FELLENDÜLÉS ÉS 
ÚJJÁSZERVEZÉS 
A TISZÁNTÚLI 
MISSZIÓ
KERÜLETBEN
Szabolcs-Szatmárban, az ország 
északkeleti sarkában már Balogh 
Lajos (1863-1919) és munkatársai 
kezdték terjeszteni az evangéliu-
mi igazságot, ami a későbbi nem-
zedék munkájával teljesedett ki.

A Szabolcs-Szatmár megyei 
missziómunka megerősödése és 
kiteljesedése az I. világháború utá-
ni munka eredménye volt. A nagy-
varsányi Szűcs testvérek munkája 
nyomán – Szűcs B. András (1885-
1943) és Cs. Szűcs Pál (1890-1945) 
– 1918-ban gyülekezet alakult, 
1921-ben már 28 tagnak örvend-Czine Ferenc
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tek. Orosz földön ismerkedtek meg 
az evangélium üzenetével, s haza-
érkezve bizonyságtételükre előbb 
falujukban, majd a több megye ha-
tárát érintő Felső-Tiszavidék terü-
letén alakultak sorban a nyírségi 
gyülekezetek.

Sallay László, Czine Ferenc, 
Borbás Sándor és evangélista 
munkatársaik szolgálata nyomán 
itt több ezer megtérővel gazdago-
dott közösségünk a háborúk kö-
zötti időkben,

Az első imaházat Nagyvar-
sányban 1922-ben nyitották meg, 
1939-ben pedig már 140 tag-
ja volt és 13 állomás tartozott a 
körzethez. A húszas években Má-
tészalkán, Panyolán, Kocsordon 
és Kisvárdán kezdtek missziózni 
a hívők. Sárospatakon, a hírneves 
kálvinista iskolavárosban 1921-
ben Sallay László, Tardi Imre, Mu-
csi Ádám és Kocsi Gyula hirdette 
az evangéliumot. (…)

SALLAY LÁSZLÓ (1881-1957)

Legnevezetesebb munkatársa Ba-
logh Lajosnak: 1900-ban merítik 
alá Hajdúböszörményben. A szol-
gálatban mutatott buzgóságát 
és készségét látva Balogh Lajos 
1906-ban Nyíregyházán felavatta 
evangélistának, majd lelkipászto-

ri szolgálattal bízta meg az egyre 
terebélyesedő körzetben.

Sallay László prófétai elhíva-
tását igazolja, hogy szolgálata 
mindenfelé eredményes volt. Az 
I. világháborúban ő is hadba vo-
nult a körzet nagy szomorúságá-
ra. Leszerelése után Balogh Lajos 
– mivel már betegeskedett – ta-
nácsolta, hogy Nyíregyháza köz-
ponttal önállósuljon körzetté Sal-
lay László vezetésével. Darabont 
Gyula avatta fel lelkipásztorrá a 
14 településen 150 tagot számláló 
körzetben, 1922-ben nagyobbít-
ják az imaházat (Nyíregyházán), 
amikor 42 személyt merített alá 

Sallay László
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Sallay László. Ugyanebben az 
évben indult el Czine Ferenc az 
evangélista szolgálatára.

Forrás: Krisztusért járva 
követségben, Baptista Kiadó, 

Budapest, 1996

SOKAT 
SZENVEDTEK ISTEN 
ORSZÁGÁÉRT
„Emlékezzetek a korábbi napokra, 
amelyekben miután megvilágosod-
tatok, sok szenvedéssel teljes küz-
delmet állottatok ki.” (Zsid 10,32)
Arra késztet minket az Isten igé-
je, hogy aki sok méltatlan szen-
vedést állott ki, arról emlékezzen 
meg a hívő gyülekezet. Hajtson 
fejet a hős előtt, és magasztalja Is-
tent, aki elhívta és megerősítette 
a szent szolgálatban.

SALLAY LÁSZLÓ (1881–1957)

A nyírségi internált négy bap-
tista lelkipásztor között  Sallay 
László  testvér a legidősebb volt, 
a Nyírvidék belmissziós úttörő 
munkása. Prófétai elhívatását 
1906-ban kezdte mint utazó evan-
gélista. 1916-ban el kellett hagy-
nia a gyülekezetet, mert behívták 
a világháborúba katonának. 1918 

decemberében avatták föl. A Béke-
hírnök tájékoztatója elismeréssel 
ír evangelizálásairól. Nyíregyhá-
za környékén végzett lélekmentő 
szolgálatáról Isten iránti hálával 
nyilatkoztak munkatársai: a töb-
bi lelkipásztor  (Pátkai Béla, Gulyás 
József, Fodor János, Cserés Attila); 
gyülekezetéből a kortársai  (Pan-
nonhalminé Holczer Erzsébet, Vetési 
Erika)  és mások, többen is. 1939-
ben a nyíregyházai gyülekezetnek 
68, külön a hozzá tartozó 14 állo-
másnak 122 tagja volt.

Az eredményes misszió, szá-
mos megtérés, a gyülekezetek 
erősödése szálka volt a szemük-
ben azoknak, akik a vallás elha-
lását, az egyházaknak és az élő 
Istenbe vetett hitnek fokozatos 
megszűnését jósolgatták. Az egy-
dolláros postai érkezése megis-
métlődött, de néhány nap múlva 
a rendőrség elengedte Sallay test-
vért. Ez után kinyomozták, hogy 
aratási időben a déli pihenő alatt 
elmegy az aratók közé és bibliai 
magyarázatokat tart nekik: „Sza-
botálja az aratást, késlelteti a se-
rény munkát!” – akadékoskodtak. 
Pedig Sallay testvér, a hetvenéves 
férfi, a munkában is segédkezett. 
Kaszával vágta a rendet az ara-
tókkal. Elvitték, és közkegyelem-
mel szabadult ki évekkel később. 
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A mai Dunaújváros gyárait, az 
egyhangú, szocreál panelházakat 
építették az ingyen munkaerővel.

Élete utolsó évét a nyíregy-
házai imaháznál, leánya és pré-
dikátor veje,  Nyári István ott-
honában töltötte. 1957. március 
utolsó napján imaórát vezetett 
Ézsaiás 40-ből, a vigasztalás 
könyvéből, a megfáradtak ere-
jét megújító Istenről beszélt, így 
buzdítva az imádkozó gyüleke-
zetet. 12 nappal később meglát-
ta, Akiben hitt, Akiről prédikált 
és Akit követett, 1957. április 12-
én, 76 éves korában.

Dr. Szebeni Olivér, 2017. 08. 08.
Forrás: baptist.hu

HÍRADÁS 
NAGYVARSÁNYBÓL
Augusztus 20-án délután kivo-
nultunk a Tisza vizéhez, ahol 13 
fehér ruhás egyén tett bizonysá-
got arról, hogy „Így illik nékünk 
tisztünk minden igazságát betöl-
tenünk.” A víz két partján össze-
gyűlt sokaság nagy figyelemmel 
szemlélte a bemerítést, melyet 
Sallay László nyíregyházi elöljáró 
testvér végzett el. A víznél test-
véreink közül többen szolgáltak 
Isten igéjével, zenészeink pedig 
hangszereikkel. A bemerítettek 

Nyíregyháza és körzetéből valók. 
Az Úr vezesse őket a keskeny úton 
az ő dicsőségébe.

H. E.
Forrás: Békehírnök 

1922., 307. oldal

NAGYVARSÁNYI 
EMLÉKEK 
(RÉSZLETEK)
1918. év őszén jött haza orosz fog-
ságból Szűcs András és Pál Nagy-
varsányba. Volt is nagy öröm a 
községben, mikor a több mint öt 
éve nem látott két katona hazaér-
kezett rokonai és lakostársai közé. 
Falun ilyenkor valóságos búcsú-
járás van a hazatért házánál. Száz 
és száz kérdéssel ostromolják a 
hazatértet, mintha mindenkinek 
szeretett hozzátartozója lenne, 
közben hol könnyezve, hol meg 
nagyokat nevetve az elbeszélt 
hőstetteken.

Pontosan így volt itt is. Mikor 
azonban híre terjedt, hogy a két 
katona Szibériában „újhitű”-vé 
lett, a találkozás felett való öröm 
gyorsan gyűlöletté változott, sőt 
annyira megvetéssé, hogy a csa-
ládban is kenyértörésre került a 
sor. A két Szűcs azonban a megté-
résnek olyan fokán ment át, hogy 
a családból való kizárás sem haj-
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lított rajtuk egy millimétert sem. 
Hűségüket az Úr még életükben 
megjutalmazta a gyülekezet 
gyors növekedésével, szép vasár-
napi iskolával és énekelni párat-
lanul szerető ifjúsággal.

Hazatérésük után három és 
fél év múlva, 1923 áldozócsütör-
tökjén a hajdúböszörményi fúvó-
szenekar hangjai mellett Sallay 
László prédikátor bemerítette a 
Tisza hullámaiba a nagyvarsányi 
gyülekezet 71-ik tagját is. 1921-
ben negyvenen felépítettek egy 
15x8 méteres imaházat. Az igazi 
megtérések, nyilvános bűnvallo-

mások azután annyira elkapták 
az egész vidéket, hogy többször 
előfordult, hogy egyszerre 30-50 
lelket merítettek be a szabadban 
hitük vallomására. Többször a 
Tisza parton volt mindjárt az új 
tagok bevezetése és az úrvacsora 
kiosztása is. Ennek nagy mestere 
volt Sallay László prédikátor test-
vér. Egy-egy ilyen körzeti beme-
rítésen a nagyvarsányi gyüleke-
zet látott vendégül 4-500 embert 
közétkezésen. Micsoda hatás volt 
a község kivonult népe előtt a víz-
parton kezet kézbe téve énekelni: 
„Áldott legyen a frigy…” Ilyen-

Szabadtéri bemerítés
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kor csak a testvérek léphettek be 
a nagy körbe, s aki kimaradt, fájó 
lélekkel állapította meg, hogy ő 
még nem „testvér”. Hogy ez meny-
nyire nem módszer, hanem a 
Szentlélek-adta munka volt, bizo-
nyítja az, miszerint az előbb em-
lített „71”-ből – három kivételével 
– a mai napig senki sem esett el.

A gyülekezet gyors növeke-
désével áll kapcsolatban az a fi-
gyelemreméltó esemény, hogy 
keletkezésétől számított tíz év 
multán 35 másik községben ho-
nosította meg az evangéliumot, 
mindegyikben rendszeres össze-
jövetelekkel misszióállomásokat 
létesítve. Ennyire tevékeny évti-
zed nem mindegyik gyülekezet 
életében szokott előfordulni. 

A húszas években 30 hívő or-
szágutak, vasutak készítésével 
(kubikolás, kövezés) kereste ke-
nyerét. Az országút akkordban 
való csákányozása nagyon ke-
mény munka, de esténként a kor-
dély tetejére állított gyertya mel-
lett zengett az evangéliumi ének a 
falvak szabad terein s két-három 
hívő kubikos olyan meggyőző 
erővel hirdette Isten igéjét, hogy 
mikor készen lett az út a falun és 
a határon át, 10-15 lélek megtért 
életét bemerítkezéssel pecsétel-
te meg. Íme, az igazi teológiára a 
Szentlélek tanítja a neki átadott, 
egyszerű, de engedelmes lelkeket.

Mikor e sorokat írom, már egy 
20x10 méteres templom áll tető 
alatt Nagyvarsány legszebb pont-
ján s csonka tornya tetejéről egy 
20 tagú fúvószenekar hívogatja  
a megfáradt lelkeket a drága élő 
igéhez, mit óh, oly sokszor kérges 
tenyerű, csizmás, de megváltott 
lelkű földműves testvér hirdet az 
egyszerű asztal előtt… Rájuk gon-
dolva Kőrösi Béla testvér éneke jut 
eszembe: „A téli fák szegények, 
ruhájuk sincs. Minek? A téli fák 
beszélnek, mind egy-egy tiszta 
ének… A téli fák: - szívek! Szürke 
ember… Ragyogó korona!” Ezeket 
nem mindet érhette már meg a 
két Szűcs.

A hívő brigád
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Forrás: Vass Ferenc 
 Lelki élet, II. évfolyam, 
5. szám, 1949. május 1.

A SZOLGÁLAT 
ÚTJÁN (RÉSZLETEK)
MÉSZÁROS LAJOS (1903–1990) 
SZÜLETÉSÉNEK SZÁZADIK 
ÉVFORDULÓJÁRA

Mészáros Lajos berettyóújfalui 
prédikátor a 40-es 50-es évek 
kelet-magyarországi misszió-
munkásainak egyik kiemelkedő 
egyénisége volt. Mészáros Sán-
dor és Sütő Mária családi köré-
ben, hatodik gyermekként szü-
letett Tiszamogyoróson, 1903. 
május 24-én. Édesapja 1906-ban 
kivándorolt Amerikába, és ott is 

halt meg. Legidősebb bátyjának 
életét a háború oltotta ki. A min-
dennapi kenyér megszerzése ne-
héz volt, és ebből neki korán ki 
kellett vennie a részét… A család 
református volt. Vallásos nevel-
tetésben részesítette gyermekeit 
az édesanya, rendszeresen jártak 
templomba. Lajost 1919-ben hív-
ták először a hívők közé. Látva, 
hogy ott mennyire komolyan ve-
szik a keresztyén életet, megtért, 
és Nagyvarsányban, Sallay László 
által bemerítkezett 1920. május 
10-én. Fiatalemberként 17 évesen 
ment el szakmát tanulni, Kecske-
mét mellett egy tanyán a bognár 
mesterséget. 

Hamarosan elhívatást érzett, 
amit Czine Ferenc által gondozott 
szívében az Úr lelke. Bátorítására 
a környékben hatan indultak el a 
szent szolgálatra. 1926-ban kezd-
te meg tanulmányait a Teológiai 
Szemináriumban. (…)

Mészáros testvér először a Föl-
vidékre ment missziómunkára, 
majd 1930 augusztusában Berety-
tyóújfaluban fogadták. Egész él-
tét ebben a bihari községben töl-
tötte el.

1930. október 15-én Gelénes 
községben találta meg hűséges 
házastársát Varga Erzsébet test-
vérnő személyében. Czine Ferenc 
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tartotta menyegzőjüket. Isten 
gyermekekkel áldotta meg a fri-
gyüket. Három gyermekből ket-
tőt veszítettek el 6 hónap alatt. 
Ferikét három és fél évesen, Er-
zsikét másfél évesen. A gyerekek 
kanyaró következtében fellépő 
agyhártyagyulladásban haltak 
meg. Ebben az időszakban Berety-
tyóújfaluban 140 gyermek halt 
meg kanyaróban. Bíztak Isten 
megtartó kegyelmében, és Isten 
három újabb gyermekkel áldotta 
meg őket, két fiúval és egy lány-
nyal. Emellett a szolgálatukat 
is olyan eredményekkel áldotta 
meg az Úr, aminek a máig virágzó 
berettyóújfalui gyülekezet a bi-
zonysága.

Vendégszerető, áldozatkész, 
másokon mindig készségesen se-
gítő családjuk volt. Megértő szí-
vükre számíthatott ifjú és ma-
gára maradt idős ember. Minden 
prédikátorral igyekezett jó kap-
csolatot ápolni, A baptista pré-
dikátorok körében nagyon ritka, 
hogy egy lelkipásztor egész éle-
tét egy gyülekezetben töltse el. A 
hűséges kitartás mellett szükség 
van olyan fokú megoldó képes-
ségre, amit sokan nélkülöznek, 
esetleg csak egy helyváltoztatás-
sal képesek pótolni. Nem fordult 
elő, hogy ő az istentiszteleti alkal-

makat elmulasztotta volna. Ha 
esett, ha fújt, mindig ott volt. Ez 
volt jellemző a körzetben végzett 
szolgálatára is. Amíg ereje enged-
te, mindig kész volt a szolgálatra. 
Felvállalta saját természetét, nyi-
tottan élt. Ezért sok bírálat érte, 
de másokat is el tudott fogadni. 
Nem volt haragtartó. Kész volt 
hamar megbocsátani és bocsána-
tot kérni. Ismerte Isten szerete-
tét, amit tovább is tudott adni.

1990. október 20-án búcsúzott 
a gyülekezet „Lajos bácsi”-tól, aki 
87 esztendőt kapott ajándékba 
Istenünktől. Mészáros testvér 60 
éven keresztül szolgált a berety-
tyóújfalui gyülekezetben, ebből 
33 évet aktívan. Egy titka annak, 
hogy egész életében megkapta 
a lelkipásztort megillető tiszte-
letet egyazon helyen nem csak 
hívő testvéreitől, hanem a tár-
sadalomtól is, úgy hiszem abban 
rejlik, hogy ő maga is gondoskodó 
szeretettel tisztelte volt elődeit és 
idősebb szolgatársait. Egyenes, 
őszinte jellem, testvéri szeretete 
és lelkesült munkakedve álljon 
mindnyájunk előtt példaként.

Forrás:  Jó pásztor, 7. évfolyam 
7-8. és 9-10. szám, 2010

Kapcsolat, visszajelzés: 
varsanyibaptistak@gmail.com
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