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Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, 
amelyet az emberek ugyan meg-
vetettek, azonban Isten előtt „ki-
választott és drága”;  ti magatok 
is mint élő kövek épüljetek fel lelki 
házzá, szent papsággá, hogy lelki 
áldozatokat ajánljatok fel, amelyek 
kedvesek Istennek Jézus Krisztus 
által. Ezért áll ez az Írásban: „Íme, 
leteszek Sionban egy kiválasztott 
drága sarokkövet, és aki hisz benne, 
nem szégyenül meg.” 1Pt 2,4-6

A gyülekezet 30. évében újabb 
mérföldkőhöz érkezik: növeke-
dése megkívánja egy új, nagyobb 
imaház építését. Hogyan történ-
hetett ez, akkor és olyan extrém 

nehéz körülmények között? A vá-
lasz egyszerű. Hitelődeink olyan 
ragaszkodással szerették Meg-
váltójukat és egymást, ami lel-
ki házuk, személyes lelki életük 
erőteljes épülését eredményezte. 
Isten áldása és gondviselése pedig 
a legszegényebb körülmények kö-
zött is megnyilvánult életükben. 
Az 1949-ben átadott új imaház en-
nek bizonyítéka. 

A Sarokkő, Krisztus ma is arra 
hív, hogy áldozatokat hozva bíz-
zunk benne.  Most rajtunk a sor!

Szólláth Imre Rudolf
lelkipásztor

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ
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SZŰCS F. BERTALAN 
(1945-1951)
Részletek „A Nagyvarsányi 
Baptista Gyülekezet  
80 éves történelme” című 
kiadványból
Révész Sándor testvér távozá-
sa után arra az időre, amíg a 
gyülekezet nek lelkipásztor által a 
lelkigondozása meg nem oldódik, 
a gyülekezet presbiterét, Szűcs 
F. Bertalan testvért bízták meg a 
gyülekezet vezetésével.

Ezeket az éveket mind a gyüle-
kezet, mind a társadalom a háború 

utáni újjáépítés nagy lázával élte 
át. A gyülekezet örömmel fogadta 
a társadalmi változásokat, így pél-
dául a földosztást, mert a jobbára 
zsellérsorban élő atyafiság anyagi 
helyzetének könnyebbülését várta 
a változásoktól.

1948-ban Marosi Béla, rákospa-
lotai baptista testvér tervei alap-
ján a gyülekezet hozzáfogott az 
új imaház megépítéséhez. A nagy 
és sok munkából egy mozzanatot 
hadd mondjunk el a kortársak em-
lékeiből. Marosi testvér budapes-
ti munkája után vonatra ült, éjjel 
11-re érkezett Vásárosnaményba. 
Szűcs testvér már várta szekerével 

Az 1949-ben átadott imaház és az 1951-re elkészült szolgálati lakás



Jubileumi kiadás V. |  VARSÁNYI TEMPLOMŐRZŐ 3

az állomáson, és áthozta Nagyvar-
sányba. Éjjel, viharlámpa fényénél 
megvizsgálta az építkezés addigi 
eredményeinek szakszerűségét, 
majd Szűcs testvér újra Vásárosna-
ményba szállította szekerén, és a 
hajnali vonattal visszaindult Buda-
pestre, ismét a munkahelyére. Bap-
tista őseinkre jellemző áldozatos 
mozzanatok ezek mindkét testvér 
részéről. 1949. május 9-én a gyü-
lekezet ünnepi istentisztelet kere-
tében felszentelte, az új imaházat.

A földosztáskor telekbővítésre 
nyílt lehetőség, amit lelkészlakás 
építésére használtak fel. Az új lel-
készlakás 1951-ben készült el.

Szűcs testvér szolgálati ideje 
alatt is voltak megtérések, konfe-
renciák, ünnepségek, és a gyüleke-
zet jó hitbeli lendülettel a háború 
okozta megpróbáltatások terhei-
nek kiheverésével életképesnek 
bizonyult. Erre az időszakra esik 
az országos baptista missziónknak 
is bizonyos újjáépülése.

A gyülekezetben rendszeresen 
tartottak gyermek-bibliaórákat 
Sebestyén Géza testvér vezetésével.

1946-ban az ország területein 
megalakultak a baptista misszi-
ókerületek, így a Nyírvidéki Bap-
tista Missziókerület. Ennek lelki 
centruma sok tekintetben Nagy-
varsány volt. A nyírvidéki kerület 

ez időben a nyíregyházi, nagyvar-
sányi, nagydobosi, tuzséri, kisvár-
dai, tarpai, panyolai, mátészalkai, 
nyírbátori, cigándi, újfehértói kör-
zetekből alakult meg.

Igen figyelemre méltóak a nyír-
vidéki kerület életjelenségei ebben 
az időben. Újjáalakulásuk első 
hónapjában téli missziómunkára 
evangélistákat küldtek a kerület 
gyülekezeteibe. Név szerint: Rózsa 
Ernő, Révész Balázs, Fodor András, 
Zolcsák János, Nagy István, Ács 
Sándor, Fábián János, Vass Adolf, 
Molnár Bertalan, Fejes Mihály, 
Tótfalusi József, akik ekkor már 
kipróbált emberek voltak a helyi 
közösségük lelki mezőin.

Szép emlékű konferenciás évek 
voltak a kerület szervezésében: 
1947. augusztus 9-11 között Las-
kodon, 400 taggal, 1200 érdeklő-
dővel. 1947. augusztus 23-24 kö-
zött Nábrádon, 480 taggal kb. 1500 
érdeklődővel. 1947. szeptember 
13-14 között Kocsordon, 550 tag-
gal 2000 érdeklődővel. Ezeket az 
alkalmakat a példa szándékával 
emeltük ki a kerületi jegyzőköny-
vekből. Hasonló konferenciák más 
helyeken is voltak 1948-ban, pél-
dául itt, Nagyvarsányban.

A kerület tábort vett konferen-
ciai célokra a Vitkai tanya köze-
lében, egy katasztrális hold mé-
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retben, amelynek felajánlója id. 
Pócsik Béla testvér volt. Később e 
területet a Termelő Szövetkezet 
máig is tisztázatlan körülmények 
között betagosította.

A nyírvidéki kerület élete dina-
mikus volt, nem hordozta önma-
gában a más kerületbe beolvasztás 
indokát, ami a hatvanas években 
lett végrehajtva.

Szűcs Bertalan testvér e csak-
nem hatéves szolgálati idején túl 
a későbbi pásztor nélküli idők rö-
videbb szakaszaiban is aktív sze-
repet vállalt azok áthidalásában.

Ezen évek után a gyülekezet 
1951-ben Marsal János végzős 
teológust hívta meg a körzet lel-
kipásztorának.

A SZŰCS F. 
BERTALAN 
ÁLTAL VEZETETT 
IDŐSZAKRÓL
Elhangzott a Gyülekezet 50 
éves Jubileumán
A gyülekezet évről-évre gyara-
podó létszáma és a látogatók né-
pes serege miatt az imaház egyre 
inkább kicsinek bizonyult. Ezért 
1937-től kezdve több kezdemé-
nyezés volt egy új, nagyobb ima-
ház építésére.

1946-ban, a földosztáskor a gyü-
le kezet telekterülete is megnagyob-
bodott. Így lehetővé vált a templom 
építése az imaház lebontása nél-
kül. A gyülekezet imádkozó szív-
vel kezdte meg az előkészületeket. 
1946. december 24-én megrendel-
ték az első építőanyagokat.

A következő év anyagbeszerzés-
sel telt el. Az esztendő során  19 
 vagon áru érkezett: 7 vagon kő, 9 
vagon tégla, 2 vagon műkő, 1 va-
gon cserép. A kő kihordásakor az 
egész falu példás segítséget muta-
tott. Felekezeti különbség nélkül 
vala mennyi fogattal rendelkező 
gazda segített.

1948 januárjában, a  47000 db 
tégla megvétele után minden fér-
fi testvér csákányt vett kezébe, és 
megkezdődött az építés előkészíté-
se. De az anyagbeszerzésből is jutott 
bőven erre az évre: faáru, mozaik-
lap, cement, stb. Egy emlékezetes 
alkalommal a gyülekezetnek egyik 
napról a másikra több mint 18000 
forintot kellett az érkező anyago-
kért fizetnie. Kihirdetés után 25058 
Ft jött össze. Az építkezés során az 
adakozásra soha senkit nem kellett 
kény szeríteni. Mindenki szabad 
akaratjából és jó kedvvel adott. Az 
alkalmi adakozókon kívül 54 rend-
szeres adakozó család volt.

1948 márciusában Marosi Béla 
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építészmérnök, Nagy Imre kő-
műves testvérek s a presbitérium 
jelenlétében szorongó szívvel, de 
bizakodva letették az alapkövet. 
A testvériség minden munkát tel-
jesen díjtalanul, egy akarattal és 
egy erővel, az ÚR nevében végzett. 
E társadalmi munkát pénzben ki-
számolni nem lehet. Mindenki azt 
tette, ami tőle telt. A munkálatok 
megszakítás nélkül folytak. A 948-
as nyári konferencia idején a 20 
méter hosszú, 10 méter széles, 5 
méter magas belvilágú téglafal és 
a 17 méter magas torony tető alatt 
volt. Ezév őszén és 49 tavaszán tör-
tént az építkezés befejezése. A pa-
dokat csináltatta, a 60 db széket 49 

áprilisában vásárolta a gyülekezet. 
A fa berendezési tárgyak haszná-
lat előtt festve voltak, a fal eredeti 
színe fehér.

1949. május 8-án hálaadó szív-
vel adta át a gyülekezet a temp-
lomot rendeltetésének. Vendégek 
serege, az országos elnökség, a 
kerületi misszió bizottság, a helyi 
és szomszéd községek református 
lelkipásztorai jelentek meg az ün-
nepélyen.

Kis pihenés után a gyülekezet 
a pásztorlakás építésével újabb 
munkához fogott. Az építési en-
gedély az 1951. július 31-i kelte-
zést viseli. A munka nagy részét 
társadalmi összefogással végezte 

Részlet Szűcs F. Bertalan anyagszükséglet jegyzetéből
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a testvériség. Az épület még ab-
ban az évben elkészült, de csak a 
következőben, 1952 derekán volt 
beköltözhetően száraz. 1951-ben 
az addigi gázlámpa-világítást 
villany váltotta fel. A fehér falak 
színes festést kaptak. 1956-ban 
készült az utcafronti vaskerítés. 
1959-ben, majd 65-ben volt újabb 
falfestés.

Fontos még megemlítenünk 
a húsz év kiemelkedő eseményei 
között a baptisztérium, a bemerí-
tő-medence építését. Addig a be-
merítések folyóvízben vagy szom-
széd gyülekezeteknél történtek. 
Ennek építési éve: 1961.

LEVÉL A BAPTISTA 
HITKÖZSÉG 
ELNÖKÉTŐL 
(953/1948. szám)

Kedves Szücs Testvérem az Úrban!
Értesítem szeretettel, hogy a 

Vallás- és Közoktatásügyi minisz-

ter úr 31.429/1948. II. számú rende-
letével a nagyvarsányi gyülekezet 
imaházának helyreállításával kap-
csolatban annak részbeni fedezésé-
re 1.500 Ft rendkívüli segélyt en-
gedélyezett. Ennek az összegnek az 
Ön címére való továbbítása céljából 
megtettem a szükséges lépéseket.

Sajnálom, hogy többet nem si-
került elérni, de néhány téglát ez is 
jelent. Nincs kizárva, hogy később 
még kiutal a minisztérium másik 
összeget is.

Urunk áldását kívánva az egész 
gyülekezetre vagyok testvéri üd-
vözlettel: 

Dr. Somogyi Imre, elnök
Budapest, 1948. április 7.
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IMAHÁZ - TEMPLOM
Részlet Hetényi Csaba 
szakdolgozatából
A címválasztás szándékolt, és ten-
denciózus. Született először is egy 
kisebb imaház, a szükségtől szo-
rongatva, majd több mint negyed 
századdal később egy templom. 

A gyülekezet történetének haj-
nalán, 1918-tól 1922 őszéig nem 
volt a hívők közösségének saját 
hajléka. Hosszabb-rövidebb ideig 
különböző magánházaknál volt 
vendég az istentiszteleti közös-
ség. Hol haláleset, hol a nem hívő 

családrész türelmének vége miatt 
kellett a közösségi élet helyét vál-
toztatni. Ez és a létszámnöveke-
dés arra buzdította a testvéreket, 
hogy imaház-építkezésbe kezdje-
nek. 1922 elején indult a munka, 
és már 22 őszén át is adták ren-
deltetésének az imaházat. Pontos 
dátum nincs az átadásról, de a kor-
társ emlékezések még a korai őszre 
teszik. Egyszerű, vert falú épület 
volt ez, de óriási jelentőségű, hi-
szen három év alatt akkorát nőtt 
a gyülekezet, hogy szükség volt 
az imaházra. Jelentős még abban 
is ez az első imaház, hogy megmér-
te az építés a gyülekezet hitbeli és 
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fizikai teherbírását, ezen kívül sok 
korábbi jelenségről kiderült, hogy 
Isten lelke baráttá tette, ami meg-
mutatkozott a segítségben is. 

A második épület már igazi 
temp lom. Nemcsak a nagyvarsá-
nyi gyülekezet számára jelentős 
ez, de valódi tornyos templom-
ként első a magyarországi baptis-
ta misszió történetében. Jelentős 
momentuma az építkezésnek, 
hogy ez volt a gyülekezet un. I. in-
terpásztorális korszaka, valamint, 
hogy három évvel a II. világháború 
vége után, 1948-ban kezdődött. Az 
1980-as években történt belső át-
alakítás kivételével 1949 óta nagy-
jából változatlan formában tölti be 
szolgálatát. Építése kapcsán jelen-
tősen erősödött a gyülekezet lelki 
erejét tekintve. Sok-sok kegyelmi 
tapasztalat kísérte az építkezők 
áldozatos munkáját. A világhá-
ború romba döntötte országban 
sok hit és odaadás kellett az épít-
kezéshez. Annak ellenére, hogy az 
ország is, a gyülekezet is nagyon 
szegény volt, az 1947-ben kezdődő 
előkészítő adakozással együtt az 
1949. május 8-án történő megnyi-
tásig befolyt adakozás csak építé-
si célra 130005 forint 9 fillér volt. 
A padokkal és egyéb rendelkezési 
tárgyakkal együtt került össze-
sen 129642 forint 70 fillérbe. Így 

tehát még a maradéka - 363 forint 
24 fillér - is volt az adakozásnak. 
A tisztább kép kedvéért jegyezzük 
meg az adakozásban előfordu-
ló két szélső értéket. A legkisebb 
adomány 5 Ft volt, míg a legbőke-
zűbb adakozó 5740 forintot adott. 
A nagyságrendek érzékeltetésé-
re tájékoztató adatként: 1948-as 
építési céladományok: 77776 Ft.1 
A másik oldal adatai: 47 ezer da-
rab tégla, 50 vagon kő, csak példa 
gyanánt. Itt azért szólni kell olyan 
dolgokról is, mint pl. amikor meg-
érkezett a gyürei vasútállomásra 
az 50 vagon kő, de probléma volt 
az elszállítás. Látva a gyülekezet 
hitét és odaszánását, a korábban 
ellenséges falubeliek is jöttek se-
gíteni. Ez azt jelenti, hogy miután 
nem volt kocsi, szekér, stráf, csak 
elvétve, úgy állt össze egy-egy fo-
gat, hogy valaki adott egy tehenet, 
a másik adta a másik tehenet, és a 
harmadik gazda adta az üres sze-

1. Riport: Nagyvarsány 2005. 
Sebestyén Géza

5 forintos érme 1948-ból



Jubileumi kiadás V. |  VARSÁNYI TEMPLOMŐRZŐ 9

kerét, neki csak az volt. És három 
család állított ki egy fogatot.2 A 
minden képzeletet felülmúló ösz-
szefogás eredményezte azt, hogy 
a főútvonal és a vasútállomás kö-
zötti kb. 800-1000 méter hosszú 
bekötőúton nem fért el az összes 
fogat, a vége a főútvonalnál állt. A 
csoda folytatódott, hiszen amikor 
ez a rengeteg kő elkerült az épít-
kezés helyszínére, akkor sürgőssé 
vált a beépítése, hiszen ilyen meny-
nyiség sok helyet foglal el. Szinte 
természetes, ha azt írjuk le, hogy 
mindenki a köveket faragta, ám 
nyilván nem természetes, ha azt 
írom, hogy a mindenkit szó sze-
rint kell érteni. Ne lepődjön meg a 
nyájas olvasó, ez azt jelenti, hogy 
nagyon rövid idő alatt megtanítot-
ták rá őket, és még az asszonyok is 
követ faragtak. Soha nem volt ke-
vés a munkáskéz, sőt, néha az volt 
a probléma, hogy ki milyen fela-
datot végezzen. De Szűcs F. Berta-
lan testvér azt is mindig bölcsen 
elintézte. A munkához szükséges 
élelmezési ellátást is mindig zök-
kenőmentesen és erőn felül meg-
oldották a nőtestvérek. Ebben a 
templomban már van orgona is, 
és az eredeti építéskor került bele 
a bemerítő medence is. Ebben a 

2. Riport, Nagyvarsány, 2005, Szűcs F. 
Zoltán

formájában szolgálja jelenleg is 
Urunkat.

AZ IMAHÁZÉPÍTÉS 
GYERMEKSZEMMEL
Szűcs F. Bertalan fiának 
visszaemlékezései
Hét-nyolc éves lehettem, amikor 
egy korán reggel biciklivel fu-
tár érkezett udvarunkra a gyü-
rei vasút állomásról. Ezt mondta 
édesapámnak:

- Berti, a hívőknek megjött a kő! 
Délután három óráig ki kell pakol-
ni a vagonokat, ha csak a földre is, 
mert különben kötbért kell fizetni 
a vagonért!

Édesapám így szólt hozzám:
- Berti, szaladj végig a falun 

minden hívő családhoz… szóljál 
be, hogy megjött a kő. 

Az út közepén szaladtam. Sok 
család már készült a földekre dol-
gozni. Megkérdezték, hova és mi-
nek szaladok? Válaszoltam: 

- Be kell szólnom a hívőknek, 
hogy megjött a kő!

Visszafelé a töltésen folytattam 
a futást Gyüre irányában, és a „Ka-
nadán” keresztül érkeztem meg a 
köves útra. Nagy meglepetésemre 
sorba jöttek az üres szekerek Gyüre 
felé. 

… én is felszálltam egy üres sze-
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kérre, elmentem Gyürébe, és egy 
másikkal jöttem haza. Akkor azt 
javasolta az egyik ember:

- Figyeljetek ide, itt vagyunk 
erős emberek. Miért menjünk haza 
a szekérrel? Ott van pár ember, 
akinek nincs szekere, ők majd le-
szedik. Egy 10-20 éves, sőt 5-6 éves 
kisgyerek már ezt a szekeret el tud-
ja hajtani hazáig, mi itt kiszedjük 
a vagonból, megrakjuk a szekeret, 
ők meg ott leszedik. 

Tehát nem jött a munkaerő a 
szekérrel, ott hasznosabban tud-
ta tölteni az idejét. Így sikerült ez, 
hogy hamarabb elvégezték. Ebben 

a falu fogattal nem rendelkező la-
kosai is részt vettek, mert jöttek, 
letették a kapát a kerítésen belül-
re – mert a vállán volt, ment volna 
a földre dolgozni –, és elindult, az 
első szekérrel jött Gyürébe. Tehát 
fizikálisan is adták a segítséget. 
Aznap a faluban soha nem látott 
kőmennyiség került az imaház 
telkére. 

Később tanúja voltam, ahogy 
ássák az alapot. Szinte minden na-
pomat ott töltöttem. Igazából véve 
nagy örömömre szolgált az, hogy 
ott ugrálhattam a köveken, ott le-
hettem az emberek között. Én éle-

Szűcs F. Bertalan családjával, és nevelőszüleivel
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temben akkor láttam először egy 
olyan területet, ahol építkezés fo-
lyik. És mivel ez egy gyerek számá-
ra szinte a csodák mezeje, én ebben 
jól éreztem magamat. És próbál-
tam hasznossá tenni magam, ezt 
igényelték is többen. Segítettem 
megkeresni a legformásabb, leg-
nagyobb köveket a kőcsomó tete-
jén, melyből a kezdő sarokköveket 
készítették. Nagy Imre testvérnek 
– aki a kőműves mester volt – nem 
volt kedve felmászni, és a köve-
ken egyensúlyozni, hogy találjon 
olyat, de én találtam egyet, és ak-
kor ő azért jött fel, azért az egyért, 
amelyről én azt gondoltam, hogy 
neki jó lesz.  

Ott nem volt olyan ember, aki 
könyökölt vagy támaszkodott. 
Mindenkinek szerszám volt a ke-
zében. És mindenki csinálta, dol-
gozott egyöntetűen. Jó volt látni, 
hogy asszonyok, lányok részt vesz-
nek a kőfaragásban. (Még most is 
a szemem előtt van az egyik Kiss 
L. lány, aki később a kőműves-
mester fiának lett a felesége.) Egy 
sima lapot csináltak a kőből, egy 
nagy felületen, ahogy a kő adja, a 
legszebb felületet szépen simára 
kalapálták kis kőműves-kalapács-
csal, a nők is. És amikor ez megvolt, 
szép lett, egyenes, akkor rátették a 
derékszöget, meghúzták palavesz-

szővel. A kiálló részeket lenagyol-
ták, lekalapálták, és úgy hagyták. 
Aztán jöttek a szakemberek, és 
megnézték a követ, hogy hogy fér 
be, mint fér be, és akkor megmér-
ték, megrajzolták, szép sarkosra 
illesztették.

Öröm volt nézni kisgyerekként, 
hogy szépen fogy a kő, épül az alap, 
formásan illeszkednek egymáshoz 
a korábban durva kövek. És a gyü-
lekezet tagjainak a szívvel-lélekkel 
végzett munkáját. És látva a töb-
bieket, hogy hogy csinálják, ők is 
elsajátították menet közben, majd-
nem kifinomult mesteremberekké 
váltak. 

Nehémiás ír a Bibliában egy 
hasonló dolgot: és elkezdődött a 
munka. Ez tömören befoglalja, ami 
itt történt: itt fogy a kő, ott épül az 
imaház.

Öröm volt látni azt is, hogy a 
téli időszakban – amikor az ima-
ház már állt – azokat a padokat, 
amin most is ülnek Nagyvarsány-
ban, azokat Cs. Szűcs Lajos, Herceg 
Béni és Vincze Béla asztalos szak-
mával rendelkező testvérek és az 
őket segítő emberek elkészítették. 
A gépmunkát elvégezték Lajos bá-
tyámnál, és a padokat az imaház-
nál rakták össze. Akkor ott üve-
geztek, beszerelték az ablakokat. 
Kályha volt, ott csináltak mindent. 
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Magyarul a téli időszakban is mű-
ködött az építkezés.

Ínséges időszak volt. Szinte csak 
az volt, amit levettünk a fáról, a 
Jóisten segítségével megtermelt 
gyümölcsöket, zöldségeket, gabo-
nát. Talán a legérdekesebb az a ré-
sze ennek a dolognak, hogy anyagi 
nehézségekbe került a gyülekezet. 
Bár ezt sem velem beszélték meg, 
csak azt láttam otthon, hogy ez ko-
moly gondot okoz. 

Működött akkor Nagyvarsány-
ban egy nagyon szép fiatalság, tő-
lem 10-15 évvel idősebbek, akik 
fizikálisan szinte minden nap ott 
voltak az építkezésen. 

Elkezdődött egy gyűjtés. (Én 

nem így ismertem annak idején, 
hogy téglajegy.) Olyan volt, mint 
egy kis sorszám. Volt egy tömb, 
amiről le lehetett szakítani, a bel-
ső felére rá volt írva, hogy Nagy-
varsányi Baptista Ifjúsági Kör, és a 
külső felére pedig egy kettes szám 
(két forint). Tóth Sanyi és mások is 
tudták, hogy én mindenkit isme-
rek, nagyon gyorsan végig tudok 
futni a faluba. És talán nem szé-
gyellem megkérni a nénit vagy 
bácsit az utcán, hogy két forintért 
járuljon hozzá, hogy az imaház 
építkezése haladjon. Ezt felismer-
ve meg is kértek erre. 

Nem felejtem el, hogy az első 
kör után visszamentem, tizeny-

Részlet Cs. Szűcs Lajos műhelyéből
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nyolc forintot szedtem össze rö-
vid idő alatt. Akkor azt mondták a 
fiúk, hogy ezt csinálhatom tovább 
is, és ha elfogy, akkor adnak má-
sik tömböt. Magyarul leelőztem 
mindegyiket, mert nekem a gyűj-
tés hamarabb ment. 

Emlékszem, odamentem egy 
Borca néni nevezetű asszonyhoz, 
aki behívott, a szütyőjét kibontot-
ta, kivette a kétforintost, és odaad-
ta. Én meg letéptem a kis címkét, 
és odaadtam. Szinte olyan volt, 
mintha egy pelyhet ejtenék le, an-
nak a papírdarabnak semmi tar-
talmi értéke nem volt. 

Az utcán aki adott, adott, aki 
nem, az nem, én továbbmentem. 
De aki ideadta, az hozzájárult ah-
hoz, hogy ez a gyülekezeti ház 
megépüljön. A faluközösség is tö-
kéletesen hozzátett ehhez az épít-
kezéshez.

Szűcs Bertalan  
visszaemlékezéseit lejegyezte  

Szólláth Imre Rudolf, 
2020. decemberében  

Rákosszentmihályon

IMAHÁZMEGNYITÁS 
NAGYVARSÁNYBAN
Hatalmas testvéri sereg gyűlt 
egybe a nyíri lankákról május 
8-án Nagyvarsányba, ahol testvé-

reink példás áldozatkészségéből 
szép új imaházat adhattunk át 
rendeltetésének. Ez a legnagyobb 
befogadó képességű templom 
most a községben. A vendégeket 
úgy szombaton este, mint va-
sárnap délelőtt Szűcs F. Bertalan 
üdvözölte a gyülekezet nevében. 
Vasárnap reggel a szomszédság-
ban lévő régi imaház ajtajában az 
áhítatra gyűlt testvéri sereg előtt 
szintén ő vett búcsút a sok kedves 
emléket magába záró régi falak-
tól. Azután átvonult az ünneplő 
sereg az új imaház bejáratához, 
ahol Mészáros Lajos berettyóúj-
falui lelkipásztor bibliaolvasása 
után Baranyai Mihály budapesti 
teológiai igazgató mondott beszé-
det. Majd Sallay László újfehértói 
lelkipásztor, a nyírvidéki misszi-
ókerület elnöke átadta a kulcsot 
az imaház gondnokának, aki az 
ajtókat megnyitotta. A közönség 
énekelve vonult be a szép ima-
házba, ahol Bányai Ferenc, Buda-
pest József utcai lelkipásztor, az 
országos misszióbizottság elnö-
ke felolvasta a Bibliából Salamon 
templomszentelési imáját. Az ün-
nepi beszédet Dr. Somogyi Imre, 
Budapest Nap utcai lelkipásztor, 
országos elnök mondotta, és egy-
ben tolmácsolta az ország testvé-
riségének üdvözletét az építkező 

13
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gyülekezet számára. Az öröm-
ünnepen a délelőtti és esti isten-
tiszteleten felszólaltak még: Ré-
vész Sándor magyarbolyi, Vass 
Ferenc tahitótfalui, Margittay 
Lajos mátészalkai, Kozák Sándor 
kisvárdai, Bondor János kaposvá-
ri, és Kun Lajos tarpai lelkipászto-
rok, úgyszintén a helybeli és kör-
nyéki református gyülekezetek 
lelkipásztorai. A nőtestvérek üd-
vözletét Bányai Ferencné orszá-
gos nőbizottsági elnök, a leányok 
jókívánatait Baranyay Erzsébet 
tolmácsolta. Nagyon tanulságos 
volt Marosi Béla tervező építész és 
Nagy Imre építőmester felszóla-

lása. Közel száztagú énekkar lel-
kesen énekelt. Urunk áldja meg a 
nagyvarsányi gyülekezetet az Ő 
neve dicsőségére emelt hajlékban, 
és tegye gyümölcsözővé a jövőben 
is a gyülekezet áldozatkészségét 
és vendégszeretetét.

Megjelent a Lelki Élet  
1949. június elsejei számában  

(13. oldal)


…tekints a te szolgád imád-
ságára és könyörgésére, URam, 

Istenem, és hallgasd meg a kiáltást 
és az imádságot, amikor ma a te 
szolgád a te színed előtt imádko-
zik. Nézz nyitott szemmel erre a 

Az imaház megnyitása 1949. május 8-án
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házra éjjel és nappal, arra a helyre, 
amelyről ezt mondtad: Ott lesz az 
én nevem! Hallgasd meg az imád-
ságot, amikor a te szolgád ezen a 

helyen imádkozik! Hallgasd meg a 
te szolgádnak és népednek, Izráel-
nek a könyörgését, amikor ezen a 

helyen imádkoznak! Hallgasd meg 
lakóhelyeden, a mennyben, hall-
gasd meg, és bocsáss meg nekik!

1Kir 8,28-30

BÚCSÚ AZ 
IMAHÁZÉPÍTŐTŐL
Marosi Béla (1907-1999)
Érmihályfalván született 1907-
ben és 92 évig járta földi életút-
ját; ifjú korától élő hitben, amiről 
cselekedeteivel többet tanúsko-
dott, mint beszédével. Szüleivel 
és testvéreivel a kispesti baptista 
gyülekezethez tartozott. Puri-
tán életvitele, cicomátlan ked-
vessége, megbízhatósága, erős 
erkölcsi tartása alkalmassá tette 
arra, hogy sokak támasza legyen. 
“Oszlopember” volt a családban, a 
rákospalotai gyülekezetben és a 
baptista egyházban.

Országosan ismert építész volt. 
... mielőtt nyugdíjba ment, a budai 
várpalota egy része újjáépítésének 
fő-építésvezetője volt.

De a szép családi házaknál és az 

ünnepélyes középületeknél jobban 
szerette Isten hajlékát. Szerette a 
lelki házat, amit gyülekezetnek 
szoktunk nevezni, de szerette a 
“kézzel csinált” templomot is, amit 
többnyire imaháznak hívunk, és 
elválaszthatatlan volt azoktól, 
amelyeknek építésében maga is 
részt vett.

A Baptista Egyház építési bi-
zottságának évtizedeken át Maro-
si Béla testvér volt a vezetője. Az 
ország minden részében ismerték 
az imaházépítőt, aki terveihez en-
gedélyeket is szerzett, ma már el 
sem képzelhető “külső körülmé-
nyek” között; tanácsolt, ellenőr-
zött, és anyagiakban is sokszor 
hozzájárult. Előtte nem volt bezárt 
ajtó. A közösségi szolgálatot felső-
fokon mintázta előttünk. Olyan 
komolyan vette az imaházépítést, 
hogy gyakran a család elé helyezte. 
Lendületes hozzáállásával buzdí-
totta munkára az önkénteseket; 
mindenkit arra bátorított, hogy 
Isten ügyéért többre és nagyobbra 
vállalkozzanak.

Nem kicsiny hitű emberektől 
tanulta Krisztus evangéliumának 
gyakorlását, hanem olyanoktól, 
akik előbbre vitték hazánkban a 
baptista missziót. Ilyen ember volt 
apósa, Csopják Attila, a Magyar-
országon 1905-ben törvényesen 
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elismert baptista vallásfelekezet 
első hitközségi elöljárója, és anyó-
sa, Rottmayer Mária, az első ma-
gyarországi baptista gyülekezet 
alapítójának leánya, kolozsvári 
vasárnapi iskolai tanító.

A következő helyeken épült 
baptista imaházak is beszélnek 
Marosi Béla testvér munkájáról, 
melyet az Úr dicsőségére végzett: 
Békéscsaba, Biharugra, Kondoros, 
Nagyvarsány, Pestszentimre, Rá-
kospalota, Szeged, Szokolya, Szo-
molya. Sződön nemcsak tervezett, 
hanem saját költségére kivitelezett 

is. 205 építési dokumentációt őriz 
tőle az irattár, köztük lelkészlaká-
sokét.

Marosi Béla testvér 1999. júni-
us 25-én hunyt el; hitünk szerint 
a kézzel csinált templomok vilá-
gából az örökkévaló hajlék nyitott 
ajtajához érkezett, mint küldetését 
teljesítő „jámbor és hű szolga”. 

Dr. Somogyi Barnabás
Megjelent az Evangéliumi Hírnök 

1999. augusztusi számában

Marosi Béla levele
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NAGY IMRE,  
A HAJDÚBÖSZÖR-
MÉNYI BAPTISTA 
GYÜLE KEZET  
AVATOTT  
ELÖLJÁRÓJA
Részletek a 
Hajdúböszörményi Baptista 
Gyülekezet krónikájából
Született 1895. május 23-án, be-
merítette Balogh Lajos 1906. feb-
ruár 4-én.

id. Nagy Imre testvér egy évben 
született Zákány Lajos testvérrel. 
A bemerítkezésük is egy időben 
történt. A munkának terhét is 
együtt hordták a gyülekezetben 
hosszú ideig. Együtt, egy időben 
kerültek a gyülekezet vezetésébe 
is. Mindkettőjüket 1921. decem-
ber 31-én választotta meg a gyü-
lekezet a vezetőségi tagok közé. Az 
imaház gondozásában is egymást 
váltották, mert Nagy Imre testvér 
családjával 1936-tól 1942-ig lakott 
az imaháznál, szolgálatnak tekint-
ve az ott végzett munkát.

id. Nagy Imre testvér szolgá-
latát az énekkarban kezdte, majd 
imaóra-vezetőként, később mint 
igehirdető folytatta. Szerette és 

nevelte az ifjúságot. Sokáig volt a 
fiúkörnek tiszteletbeli elnöke. Kö-
rültekintően nevelte az ifjúságot a 
szolgálat komolyságára. Több mint 
húsz éven át volt a vasárnapi iskola 
főtanítója. Alapos igei felkészülést 
igényelt ez a feladat, mert vasár-
nap délután 2 órakor kezdődő is-
kolára mintegy 120-150 létszámú 
gyermek sereglett össze, és éne-
kelve várta a felkészült osztályta-
nítók szolgálatát. A szolgálat előtt 
általában tizenhat osztálytanítót 
fel kellett készíteni a gyermekek 
előtt való megjelenésre, mindez a 
főtanító feladata volt.

Többször volt karmesteri tanfo-
lyamon is, de az énekkar vezetését 
gyakorlottabb karvezetőkre hagyta. 

id. Nagy Imre testvér 1950. feb-
ruár 19-én történt avatása vasár-
nap délelőtt zárt körben, tanácsko-
zási óra keretében ment végbe. /Ez 
az akkori idők politikai eseményei 
miatt történt így./

…Kolozs József prédikátor hét 
kérdést intézett a felavatandó 
Nagy Imre testvérhez.

…Végül a hetedik kérdés így 
hangzott: 

- Mit tudna tenni Krisztus nyá-
jáért? 

- Minden időt. Tehetséget. El-
határozásom, hogy ha szükséges, 
még az életemet is – hangzott a 
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felelet. Nagy Imre testvér bizony-
ságtételét a gyülekezet örömmel 
fogadta.

Nagy Imre testvér életútját a 
Békehírnök 1977. évf. 25. számá-
nak a 111. oldalán olvashatjuk, az 
alábbiak szerint:

„Fájdalmas szívvel vett búcsút 
május 9-én a debreceni gyüleke-
zet és a népes család id. Nagy Imre 
testvértől.

Bár szemünk előtt érett, mint a 
gabona, mégis alig tíz napi szenve-
dés után úgy tűnt el, mint az álom. 
Utolsó szolgálatát nagypénteken 

végezte a gyülekezetben.
Nagy Imre testvér nagy fáradt-

sággal, állhatatos munkával érte 
el köztiszteletet kiváltó eredmé-
nyeit.

1950-ben avatták vénné Haj-
dúböszörményben, de előtte már 
hosszabb ideig választott vezetője 
volt a gyülekezetnek.

Mint képesített kőműves, épí-
tőmester több új imaház építését 
vezette, számosat felújított.

1962-ben költözött Debrecen-
be. Itt a gyülekezetben kezdettől 
fogva felelős és jelentős szolgála-

Nagy Imre és felesége
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tot végzett. Hosszabb időn át mint 
egyetlen felavatott munkatárs. 

A gyülekezeti alkalmon mindig 
elsőnek jelent meg. Gyakran fél órá-
val a kezdés előtt már ott imádko-
zott. Igehirdető úgy nem kezdhette 
el a szolgálatot, hogy Istennek ez a 
sokat imádkozó szolgája ne imád-
kozott volna érte. Mindig igyeke-
zett gondot viselni az Áron házáról.

Temetésén a vigasztaló igét a 
gyülekezet pásztora, Oláh Lajos 
testvér hirdette, Jeremiás 17,7-8 
versei alapján.

A több száz végtisztességtevő 
között, nyolc gyermek és azok hit-
vestársai, huszonkilenc unoka és 
tíz dédunoka volt jelen. 

id. Nagy Imre testvérünkben 
Nagy Ferenc Nap utcai lelkész 
édesapját gyászolja.

Nagy Imre testvér felesége, Cse-
ke Eszter özvegységében gyerme-
keinél talált otthonra. Az ő élete és 
szolgálata inkább a családban tel-
jesedett ki. De ott volt mindenütt 
a gyülekezet női munkájában, és 
a betegek látogatásában is példát 
mutatott.

Lelkiekben segítette férjét fela-
data ellátásában és szolgálata be-
töltésében.

Nyugodjanak a feltámadás re-
ménységében.

SZŰCS F. BERTALAN 
PRESBITERRŐL
Elhangzott a Gyülekezet 80 
éves Jubileumán
Eredetileg Herczeg Bertalan volt a 
neve, de nevelőszülőktől, a Szűcs F. 
családban kapta új és általánosan 
ismert nevét. 1911-ben született, 
majd 11 évesen, 1921. december 
11-én baptizált Büdszentmihá-
lyon, a mai Tiszavasváriban, az ak-
kori missziómunkás Sallai László 
által. Felesége Tóthfalusi Ilona 
volt, akitől négy gyermeke szüle-
tett: József, Bertalan, Zoltán és Ilo-
na. József - aki lelkipásztor lett - és 
Bertalan Budapesten élnek, Zoltán 
és Ibolya Nagyvarsányban.

Szűcs testvért Révész Sándor 

Vének Katona László lelkipásztorral
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lelkipásztor idejében két elöljáró 
társával, Bancsi Józseffel és Szűcs 
Sándorral felavatta a gyülekezet, 
és ők töltötték be az avatotti szol-
gálatot egészen 1986-ig. Berti bácsi 
presbiteri utódját 1990-ben avatta 
fel a gyülekezet Szűcs S. Zoltán sze-
mélyében.

Szűcs testvér egész életében az 
imaházat, a gyülekezetet tekintet-
te fő szolgálati helyének. Melléke-
sen ugyan több varsányi testvérrel 
útépítésekre járt dolgozni, a hábo-
rú utáni koalíciós években a falu 
polgármestere volt, de lelki figyel-
mének középpontja az Úr háza volt. 
A régi imaház helyébe a mostani 
imaház építése az ő idejében és ve-
zetésében történt. Gyakori vendége 
volt a körzeti állomásoknak. Mun-
katársa volt több lelkipásztornak: 
Révész Sándor, Marsal János, He-
tényi Attila, Kovács Dániel, Boros 
Gergely, Katona László lelkipász-
toroknak.

Jellemző volt a lelkipásztorokkal 
való kapcsolatában, hogy gyakran 
bejött a lelkészlakásba egy kis be-
szélgetésre. Pl: „Mivel foglalkozik a 
testvér? Bibliázik? Azt jól teszi, mert 
a lelkipásztornak felkészültnek kell 
lenni az Biblia ismeretében.”

Máskor: „Olvasta már a testvér 
az elváltakkal kapcsolatos igéket?” 
Vagy: „Ismeri a testvér, az unoka-

testvéri házasságokra vonatkozó 
igéket?” Ilyen óvatos előre-kérde-
ző közlésekkel készítette fel a lel-
kipásztorokat a várható testvéri 
ügyek némelyikére. Nagyon sok 
esetben szót kért az istentiszteletek 
után, még a hazamenetelek előtt, 
és nem az igét kiegészítve, hanem 
a tagságot a hétköznapi dolgokban 
való lelki helytállásra emlékeztet-
ve szólt egy-két mondatot, mint 
gyülekezetvezető. Lelkipásztor 
által vezetett gyülekezeti órákon 
sokszor hozzászólt az aktuális té-
mákhoz és a lelkületi kérdésekhez. 
Egy alkalommal év elején, az előző 
évet összefoglaló beszédjében eny-
nyit mondott a gyülekezetnek: „A 
lelkipásztor megállt a Biblia mel-
lett!” Viharos közösségi időkben 
egy-egy ilyen udvarlásmentes, de 
vezetői értékelő mondata úgy ha-
tott a testvériségben, mint a hajó 
mélyében a balansz-súly, amely 
stabilizálja a hajót a hullámok kö-
zött. Másik esetben vendéget várt 
a gyülekezet, és benne volt a lég-
körben a békétlenségbe sodródó 
tanácskozás lehetősége. A vendég 
ügyintéző érkezéséig a gyüleke-
zet imádkozott, de egy atyafi nem 
vett részt az imaközösségben. Berti 
bácsi az imádkozás után kiment a 
vendég várására az imaház elé, és 
ott meglátta a nem imádkozó, de 
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az ügyintézőt befolyásolni szándé-
kozó atyafit. Ekkor odament hoz-
zá és megkérdezte: „Testvér, te hol 
voltál, amíg mi odabent imádkoz-
tunk? ...Nem voltál velünk, akkor 
te ne is intézkedj közöttünk!” Mert 
nem csak az Úrtól várta a gyüle-
kezet békés előmenetelét, hanem 
annak védelmében és biztosításá-
ban a maga vezetői tennivalóját is 
komolyan vette.

A vezetőségből és a tagságból 
mindig össze tudta szedni a „csapa-
tot”, akikkel akár építkezni kellett, 
akár tanácskozni, vagy missziózni, 
megoldották az aktuális feladato-
kat. Ott voltak ebben a csapatban 
mellette Bancsi József, Szűcs Sán-
dor, Szűcs Béla, Molnár Bertalan, 
Sebestyén Géza, Révész József, Fa-
ragó József, Szűcs S. József, id. Tóth 
Sándor, Koncz Gusztáv, id. Pályka 
István, Bodnár Béla, Szűcs Lajos, 
Szűcs Bertalan, id. Vincze Lász-
ló Szűcs László, Herczeg László, 
Herczeg István, Herczeg Ferenc, s 
majd a következő, fiatalabb, felnö-
vekvő nemzedék tagjai.

Ők voltak azok, akikkel a mos-
tani imaház felépült 60 évvel ez-
előtt, majd mint idősödők, a köz-
ben felnövekvő fiaikkal együtt 
folytatták e ház szépítését, az ak-
tuális korszerűsítését az elmúlt 
évtizedekben. Az imaház után ők 

építették fel, a jelenlegi szolgálati 
lakás elődjét, majd annak utódját, 
a mostani parókiát, a régi udvari 
melléképületet, majd az imaházat 
továbbépítették a kétszintes épü-
lettel, ők vásárolták a fiatalok kez-
deményezésére az előző templomi 
orgonát és indították el a mostani 
orgona építését.

Bátor volt Berti bácsi a megszó-
lalásban, ha lelkileg, erkölcsileg 
nem jót látott, akkor az intésben, 
figyelmeztetésben négyszemközt 
is, de a közösség előtt is. Bátran 
megjelent a tanácselnöki utódja 
előtt, amikor Marsal testvért az 
akkori tanácselnök felbujtására 
megverték a rendőrök, és figyel-
meztette, hogy ha ezt így folytatja, 
akkor ő a gyülekezet védelmében 
magasabb fórumokra is kész lesz 
elmenni. Temetéseken, ha kellett, 
akár még református temetés to-
vábbvezetésére is kész volt, ha a 
tiszteletes rosszul lett, és egyház-
kerületi vagy országos alkalma-
kon is bátor felszólaló volt.

Mindenkor munkára kész volt 
az Úr háza körül, akár a szolgálati 
lakáshoz, akár az imaházhoz kész 
volt megfogni a munka szerszá-
mot, vezető társaival együtt.

1945-51 között lelkipásztor hi-
ányában ő vezette a lelki munkát 
a gyülekezetben Révész Sándor 
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és Marsal János időszaka között. 
Hasonlóképpen Marsal testvér 
és Hetényi testvér közötti évben, 
majd Kovács Dániel testvér előtt 
is majdnem három éven át. Kb. 10 
évet tesz ki az idő, amikor presbi-
ter-pásztorként a gyülekezet élén 
állt. Mindennapos tápláléka volt 
a Szentírás, és ha vendége volt va-
laki, egy-kettőre az olvasott igére 
tért rá a beszédjében. Ha bántották, 
vagy ha emberek támadása nélkül 
jutott kritikus helyzetbe, alázattal 
hordozta a nehéz helyzeteket.

1996 karácsonya előtti napok-
ban szólította haza az Úr a már 
korábban hazament felesége és 
sok hitbeli elődje, az üdvözültek 
világába.

VÁROM AZ URAT 
ÉS ÖRVENDEZEM!
Imára buzdítás egy varsányi 
vendégszolgálat alkalmából 
Rákosszentmihályon, 
egy adventi hálaadó 
istentiszteleten, az 1980-as 
években

„Várom az Urat, várja az én lel-
kem, és bízom az Ő ígéretében.” 
(Zsolt 130,5)

„Hatalmasan cselekedett velünk az 
Úr, azért örvendezünk.” (Zsolt 126,3)

…Várom az Urat! Várom az Urat! 
Bízom az ő kegyelmében. Az élet-
ben sok tanúbizonyság van, és nem 
szeretnék sokat felsorolni az éle-
temből, hogy bízom benne. Mert 
lehet benne bízni.

„Mi térgyelünk előtte, mikor 
jön...” 

Tudod miért? Ez hatalmas, a mi 
Istenünk. Nem mindenki látja. Az 
ember úgy gondolja, az izmokban, 
bennem van az erő. És ha ez a hatal-
mas Isten egyszer szól: elalél. Néha 
talán én is vagy te is gondolom:

- Engem ki teremtett?
„Várom az Urat!”
- Ő teremtett! Gyermeke va-

gyok! Őelibe akarok járulni. 
A zsoltáros is vár: „mert bízom 

benne”. Miért? Mert van az életem-
ben tanúbizonyság. A tanítványok 
azt mondják: 

- Mi láttuk az Úr Jézust.
Te láttad-é abban a tanúbizony-

ságban Istent, a hatalmast? 
És most, ezen a mai napon ör-

vendezni kell. …azért örvendezek! 
Felsorolhatnám a fogság idejét, 
mikor visszajöttek a foglyaink, 
megteltek a mi szánk nevetéssel. 
Nevetés, talán durva kifejezés. Mo-
solygás? Nevetéssel. Határozottan. 
Mert megszabadult a fogságból Is-
ten népe. 

Az Izráel népéről van szó. A po-
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gányok megtéréséről van szó. Elő-
ször a testi Izráel: 

- Várunk, várunk…
…mert nagyon sokszor bebizo-

nyította az Úr, hogy megsegítette 
őket. 

Azut a másik bibliavers: „Hatal-
masan cselekedett velünk az Úr…” 
Mert a nagy főembereknek a vilá-
gon, annak a kezéből kivette az ő 
népét, visszahozta Jeruzsálembe, 
még az állatok is lekerültek. 

Testvérek! Isten csodát tud 
művelni. És akkor a testi Izráel 
hatalomról beszélt. Isten erejéről 
beszélt, és jól beszéltek, csak ők 
elhajlottak. Most jön énhozzám, 
tehozzád. Amikor ezek nem fogad-
ták be őt, akkor jött a kegyelem a 
pogányok számára. És jött a meny-
nyből szállott Isten az Ő Fiában, és 
leszállott mihozzánk, és Ő nekem 
kegyelmezett. És neked? 

És akkor azt mondták a testi 
Izráelek:
-„Hatalmasan cselekedett velünk 
az Úr…” 

Én, egy pór féreg, most mit 
mondjak? 

„…azért örvendezünk”. Mert a 
pogány, én, ott lehetek az Úr Jézus 
közelségében. Elmehetek a Gol-
gota tövéhez is, szabad. A szentek 
szentélye megnyílott. Az Úr Jézus 
megnyitotta a te, az én, a mi szá-

munkra. Mehetünk, nemcsak a 
főpap. Mehetünk be!

„Várom az Urat…” És most van 
az első vasárnap, de ez ne így le-
gyen, hanem mindég várom az 
Urat. Éjfélkor fog jönni az Úr. Éjfél-
kor, úgy énekeltük. Miért? Kiért? 
Énértem, azért, hogy elvigyen in-
nen. Hogy az idáig meglátott, hit-
ből meglátott dolgaimat had tudja 
bebizonyítani, hogy a pogányok 
számára van örök élet. És ha van, 
akkor van miért örvendezni. 

…

Szűcs F. Bertalan a rákosszent-
mihályi gyülekezetben
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Hadd vegye át az Úr Jézus most 
a vezényszót, és én szégyelljem el 
magam, ha kimarad a hálaadás. 
Mert mostmán a várakozási idő-
ben élünk, nem azért, mert ki van 
jelölve ez a nap. Azért, mert jön. 
Azért, mert hozza az ajándékot. 
Azért, mert ide akarja nyújtani 
az én számomra az én életemben 
azt az ajándékot, amit az ember 
nem adhat. Nem gyógyíthattak 
meg sok beteget az orvosok, nem 
támaszthatták fel a beteget. Is-
tennek volt hatalma. Engem volt 
hatalma kegyelmébe fogadni. És 
ha volt, észrevettem? Meggyógyul-
tam? Bűneimet megbocsátotta? 
Akkor ezen a napon az legyen a 
feladatunk: igazán örvendezzünk 
a mi Istenünkben, a mi Szabadí-
tónkban.

Testvéreim, most amikor hála-
adásra gyűltünk össze: hálaadás a 
közösségért, amelyiknek a feje az 
Úr Jézus Krisztus. Néha talán én el 
akarnám azt venni. Nem adta sen-
kinek. A mennyország kulcsa az ő 
kezében van, nem embereknek. 

…

- „Ímé az Isten Báránya”, aki el-
veszi az én bűnömet, a te bűnödet. 

És jön, és rávilágít János: itt van 
az Isten Báránya. Én kicsi vagyok. 
Én nem vagyok méltó, hogy meg-
oldjam sarujának kötelét. Mert itt 
van az Isten Báránya. Megjelent az 
Isten. Szó hallatszik: 

- „Ez az én szerelmes Fiam, Őt 
hallgassátok.” 

Mi most nem úgy, hanem visz-
szavárjuk, az ajándékkal, az örök 
élettel. Segítsen az Úr, hogy meg-
kaphassam én és te, mi, a közösség, 
akinek Ő az Ura. Ő tanít, Ő vezérl, 
itt az Élet Kenyere, és ezért most 
hálát kell adnunk ma. Úgy mond-
jam, a gyülekezetek? Nem. Akik 
imádják az Istent, azok mind, an-
nak feje az Úr Jézus Krisztus, akik 
úgy imádják. 

Szeretném, ha meglátnád, meg-
éreznéd Istennek üzenetét, hogy 
várom Őtet, hogy bízom benne, 
mert bebizonyította, hogy Ő a 
világ Ura. Én pedig egy porszem, 
nekem pedig akarja hozni az aján-
dékot. 

Szűcs F. Bertalan 

A Jubileumi templomőrző korábbi számai  
letölthetők gyülekezetünk honlapján:

nagyvarsanyibaptista.hu


