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„Vigasztaljátok tehát egymást, 
és építse egyik a másikat, ahogyan 

teszitek is. Kérünk titeket, testvé-
reink, hogy becsüljétek meg azokat, 

akik fáradoznak közöttetek, akik 
elöljáróitok az Úrban, és intenek is 

titeket. Munkájukért nagyon be-
csüljétek és szeressétek őket! Éljetek 

egymással békességben!”
1Thessz  5,11–13

A második imaház építésének kor-
szaka a mai napig meghatározó él-
ménye a gyülekezetnek. Jelen szá-
munk is ezt az időszakot öleli fel, 
és a még élők visszaemlékezései 
és bizonyságtételei alapján fényt 
derít a gyülekezetek lelki életének 

gazdagságára, sokszínűségére. Eb-
ben benne van egymás építése, a 
szol gálat és a misszió gyakorlata, 
de ha szükséges, a vezetői felelős-
ség gyakorlása, az intés is.

A bizonyságtételek – a Biblia 
történeteihez, emberi szereplők 
által lejátszódó eseményeihez ha-
sonlóan – leíró, és nem előíró törté-
netek. Olvassuk mi is úgy a törté-
neteket, hogy ami jó példa a teljes 
Írás szerint is, azt kövessük, ami 
pedig nem volt jó, abból okuljunk.

Így szolgálhatja ez a gyűjte-
mény is egyszerre Isten dicsőségét, 
és életünk jobbulását.

Szólláth Imre Rudolf, lelkipásztor

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ
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A LEGKEDVESEBB 
EMLÉKEM: 
AZ IMAHÁZ ÉPÍTÉSE
A régi imaház kicsinek bizonyult, 
és a gyülekezet tagjaiban felvető-
dött, hogy újat és nagyobbat kel-
lene építeni. Sok imádság előzte 
meg a döntést.

A gyülekezet tagjai háború 
után, elég nagy szegénységben 
voltak. De az Isten oda küld ál-
dást, ahol a hívek egy akarattal 
vannak. Nem volt a gyülekezet-
nek lelkipásztora. A gyülekezet 
vezetője Szűcs F. Bertalan volt, de 
a gyülekezet egy akarattal volt. A 
szavazáskor mindenki akarta az új 
imaház építését. 

A hely már megvolt, és megkér-
ték Marosi Béla építész testvért, 
hogy készítsen tervrajzot. Azt a ve-
zetőség elfogadta. Úgy határoztak, 
hogy legyenek felajánlások. Akko-
riban jött be az új forint, és minden-
ki erejéhez képest, ki a tehenét, ki a 
földjét vagy amije volt, azt ajánlot-
ta fel. Akkor nem kell támogatást 
vagy kölcsönt felvenniük. De a lel-
kesedés annál nagyobb volt.

Az engedély megszerzése se volt 
egyszerű dolog, mert voltak „Tóbi-
ások” is, de a Jóisten mindig adott 
megfelelő megértő embereket is. 

Megkezdődött az anyagbeszer-

zés, szállítás. Milyen jók lettek vol-
na a mai szállító eszközök! De csak 
tehénfogat volt, és az se sok.

Már megvolt a kő, és Berti bácsi 
kijelentette, hogy aki csak fel bírja 
emelni a csákányt, jöjjön faragni. 
A férfi ak jöttek is lelkesen. Fiatalok 
voltunk, ez volt a téli szórakozás.

Tavasszal kezdődött az építke-
zés. A kőművesek Nagy Imre test-
vér a fi ával (Hajdúböszörményből), 
Szűcs Béla és Kiss Árpád testvérek 
voltak. Marosi testvér sokszor le-
járt ellenőrizni az építkezést. Ma-
rosi bácsi hozta az ablakokat, az 
ő ajándéka volt. A vezetőségnek 
nagyon sok gondot okozott az 
anyagbeszerzés. És hogy fogytán 
a pénz, de az Isten mindig gondot 
viselt. Míg a falak épültek, Szűcs 
Lajos testvér műhelyébe készültek 
a padok, aztán a szószék. 

Nem voltunk sok százan, de a 
hitünket és az akaratunkat Isten 
megáldotta, és elkészült az imaház. 

Már kevesen vagyunk azok, akik 
ebben a szép munkában részt ve-
hettünk, de akik a forintjaikat ide 
áldozták, vagy munkájuk segítette 
a mi Istenünknek épülő hajlékot: 
mindenkit áldjon meg az Úr! A di-
csőség az Úré legyen! Akik pedig 
elmentek, munkájukért Isten meny-
nyei hajlékkal jutalmazza őket!

Cs. Szűcs Bertalan



Jubileumi kiadás VI. |  VARSÁNYI TEMPLOMŐRZŐ 3

EGYMÁS 
BUZDÍTÁSA AZ 
ODASZÁNÁSBAN
Életem első szakasza, melyet 
gyermek- vagy ifjúkornak nevez-
nek, öt éves koromig a II. világhá-
ború töltötte ki. Ha megszólalt a 
sziréna, mindenki sietett a pincé-
be, kertben ásott bunkerba. Élel-
mezésünk „változatos” volt: pu-
liszka és annak minden változata 
egy kevés tehéntejjel. Nagyvar-
sányban születtem, ahol jóravaló, 
becsületes, szorgalmas, vallásos 
emberek éltek.

Vége a háborúnak: a falu apra-
ja-nagyja a határba vonult szánta-
ni, vetni a gondviselésben bízva, 
hogy élelem legyen a család és az 
állatok részére. Egy szobában he-
ten éltünk, így láthattam, hogy 
édesapám fölkelt, az ágy mellé 
térdelt és imádkozott. Így történt 
ez evés- és munkakezdés előtt és 
befejezése után is. Édesapámat eb-
ben az időben felkérték bírónak, ő 
elvállalta, így lett a baptista gyü-
lekezet elöljárójaként a falu lako-
sainak is a vezetője.

•
Egyik hajnalban ébresztett: ül-

jek fel a szekérre, melyen már rajta 
volt az eke, a borona, a vetőmag, 
a lovak befogva. Megtörtént a föl-

dön a szántás, a boronálás. Édes-
apám elszórta a kezével az őszi 
vetés magjait, felrakta a szekérre 
a szerszámokat, megállt, levette 
a sapkáját, csendben hálát adott, 
felült a szekérre, és így szólt: 

- Siessünk, mert mindjárt esni 
fog. 

Még félúton sem voltunk haza-
felé, az eső elkezdett esni, áztatta 
az elvetett magot. 

Pár hét múlva arra volt dol-
gunk. Tettünk egy kis kitérőt, 
hogy lássuk, milyen lett az őszi 
vetés. Megálltunk a föld végénél, 
gyönyörű szép zöld volt az egész 
terület. Leszállt, levette a sapkáját, 
imádkozott, majd fölült a szekérre, 
és ezeket mondta:

- Fiam, ha a Jóisten is úgy akarja 
és élünk, és megáldja munkánkat, 
ád esőt és napot, jövőre meglesz a 
kenyerünk.

Szűcs F. Bertalan lovasfogata
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•
A gyülekezetből is sokan hoz-

zájárultak olyan módon is, hogy 
a meghizlalt disznót, tehenet, jó-
szágot, különböző dolgokat, amit 
lehetett pénzzé tettek, és az a gyü-
lekezet javára lett szánva. 

Mivel mi egy szobában éltünk, 
mindent lehetett éjszakánként 
hallani. Egyszer arra lettem fi -
gyelmes hajnaltájt, hogy édes-
apám nyöszörög, forog, nem leli a 
helyét. Pedig általában úgy aludt, 
hogy imádkozás után hanyatt fe-
küdt összekulcsolt kézzel, és reg-
gel úgy ébredt fel, meg sem fordult 
közben. Édesanyám megszólalt (ők 
úgy hívták egymást, hogy: Hé!):

- Hé, bánt valami? 
- Nem.
- Na, de elmondhatod nekem. 

Ugye a tinó?
- Igen.
- El akarod adni? 
- Igen.
Másnap volt a vásár a közeli vá-

rosban. Még nem is reggeliztünk 
tán, édesapám szólt nekem:

- Jössz velem? Megyek, viszem a 
tinót a vásárba. 

Elindultunk, hajtottuk a tinót, 
én fogtam a kötőfékjét. Cs. Szűcs 
Sándor bátyám éppen kijött a ka-
puba, és kérdezte: 

- Hova mentek?

- A vásárra – mondja édesapám.
- El akarod adni a tinót?
- El.
- Akkor én is megyek! 
Megérkeztünk a vásárra. Rövid 

idő alatt megjelent három ember, 
volt köztük egy kupec, meg kettő, 
aki ezt kísérte. Kérdezték, hogy 
mennyiért adja a tinót. Édesapám 
mondott egy összeget – mostani 
eszemmel azt tudnám mondani, 
gyerekként számomra igen nagy 
összeg volt új forint formájában. S 
akkor azt mondta a kupec:

- Háá, sok lesz az! Akkor maga 
ezt a tinót hazaviszi! 
Azt mondta neki édesapám:

- Nem fogom hazavinni, mert 
én beszéltem a Jóistennel, és azt 
mondta, hogy ennyit kérjek érte, 
és én megvárom, mert nekem azt 
is mondta, hogy itt van a vásáron 
az az ember, aki ezt meg fogja eny-
nyiért venni. 

Elmentek egy kicsit messzebb, 

Régi korok nagy értéke 
– szarvasmarha
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megbeszélték és visszajöttek. Ad-
digra jött egy másik vevő is. Az is 
megkérdezte. Hú, méltatlankodott 
nagyon. És akkor azt kérdezte a 
 kupec:

- Kell magának akkor ez a tinó, 
vagy nem? 

- Hát az nekem nagyon drága! 
- Na akkor tudja mit? Meg van 

véve! 
Kifi zették, s elindultunk haza. 

Valahol az úton találkoztunk 
Sándor bátyámmal, aki hozta az ő 
ajándékát, az Istennek szánt álla-
tot, és megkérdezte: 

- Eladtátok? 
- Igen. 
- Mennyiért? 
- Ennyiért. 
- Nem volt az sok egy kicsit? 
- Megadták érte – mondta édes-

apám. Csak azért kérdezte, hogy 
mennyire tartsa az övét, mert is-
merte a két jószágot (tényleg na-
gyon szép volt). Édesapám örült, 
hogy amit odaszánt, azt oda tudja 
tenni. 

Eltelt egy év. Egyszer megkér-
dezte az egyik szomszédunk:

- Nem mertem megkérdezni 
tőled – mert ismerlek –, hogy nem 
sajnáltad azt a gyönyörű tinót el-
adni? 
Azt mondta édesapám: 

-Nem, mert én azt nem magam-

nak neveltem, hanem Istennek. 
És eltelt egy kis idő, megellett a 

tehén egy gyönyörű borjút. És ak-
kor azt mondta édesapám: 

- Látod, én ugyan eladtam, de 
itt van, és egy év múlva már ez is 
lesz egy olyan, ami igavonó állattá 
válik. 

- Igen! – azt mondja a szom-
széd. -Azt már figyelem régen, 
hogy amibe ti éltek, abban nem a 
ti tudásotok van benne, hanem a 
Jóisten segítsége. 

Szűcs Bertalan visszaemlékezései 

SZERELEM AZ 
IMAHÁZÉPÍTÉS 
IDEJÉN 
Gyermekkoromtól kezdve nagyon 
szerettem imaházba járni, és va-
sárnapi iskolába is. Mindég na-
gyon szerettem a feladatokat, és 
amit meg kellett tanulni. Az ének-
karnak is tagja voltam, azt is na-
gyon szerettem.

Én olyan gyerek hittel szeretnék 
élni most, mint akkor volt. Egy-
szer elmentünk egy nagynénémet 
meglátogatni. Nagyon beteg volt. 
Leborultunk érte imádkozni édes-
anyámmal, és én hallottam a han-
got, mikor kijelentette, hogy Mari 
nénje meggyógyul. Felálltunk az 
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imádkozásból, és mondtam neki, 
hogy meg fog gyógyulni, nekem 
megmondta az Úr. Hát most nincs 
olyan hitem, mint akkor volt. Nem 
hiába mondja a Biblia, hogy ez az 
igazi: a gyermeki hit.

Még a csendőröknek is bizony-
ságot tettem. Édesapámat be-
hívták katonának (kiképzésre), 
édesanyámnak ott volt még négy-
öt gyerek, aztán én és a húgom 
(Annus) jártunk a mezőre kapálni. 
Egyszer későre maradtunk. Mikor 
jöttünk hazafelé, két csendőr már 
járőrözött. Utolértek bennünket bi-
ciklivel, aztán azt mondja az egyik:

- Hogy-hogy két ilyen kisgyerek 
olyan későn megy haza? 

Elkezdtem nekik bizonyságot 
tenni, hogy édesapámat behívták 
katonának, aztán bele vagyunk 
kényszerítve, hogy menni kell, 
édesanyám a gyerekekkel van ott-
hon. De én tudom, hogy hazaen-
gedik az édesapámat… Imádkoz-
tam érte, és én érzem, hogy haza 
fog jönni. 

Így is lett. Egy olyan betegséget 
találtak nála, hogy hazaengedték. 

Emlékszem, egyszer olyan fé-
lelem jött rám, mindig mintha a 
halál fogta volna meg a torkomat. 
(Lehet, hogy valamit meséltek a 
felnőttek előttem lefekvés előtt). 
Mondom édesanyámnak:

- Engem a halál meg akar foj-
tani. 

Miután leborultunk édes-
anyámmal, én olyan nyugalmat 
kaptam. Éreztem, hogy az Úr Jézus 
rögtön elvette tőlem azt a félelmet. 

Amikor a felvételem volt, ezek-
ről bizonyságot tettem… Akkor 
egyidős gyerekek sokan voltunk, 
összebeszéltünk, hogy együtt be-
merítkezünk. Ez is indított ben-
nünket. De bennem már itt volt a 
hit. Ez végigkísért egész életem-
ben, mindig éreztem Isten veze-
tését. Voltak hullámvölgyek is, de 
mindig átsegített az Úr.

Nagy Lajos és felesége, 
Kiss L. Gizella
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Tizenkét éves voltam, mikor be-
merítkeztem. Miután a Tisza kiön-
tött, egy nagy tó ott maradt a gát-
nál, ott, ahol el van a falutól zárva. 
Ott merítkeztünk be több mint 
negyvenen a körzetből 1940-ben. 
Két prédikátor merített bennün-
ket. Az egyik Révész Sándor volt, 
engemet ő merített, mert nekem 
ő volt a prédikátorom. 

Nagyon szerettem Berti bátyá-
mat. Nagy gondja volt a fi atalokra, 
mindig gondoskodott róluk. Ugye 
akkor még volt fonó, dörzsölő, ma-
goló, vagy kukoricát fosztottunk, 
ilyenekre összejöttünk úgy a fi ata-
lok, összetartottunk. Berti bátyám 
majdnem mindig megjelent, felke-
reste a fi atalokat, ellenőrzött ben-
nünket, mivel foglalkozunk. 

Mindig adott fel Biblia-találós 
verseket. Egyszer – emlékszem rá – 
azt adta fel nekem, hogy „aki hisz, 
az nem siet”. Hát aztán ugye hol ke-
ressem? Hát az Ószövetségbe. Hát 
az Ószövetségbe ugye hány könyv 
van? Az egyik asszony megsúgta, 
hogy Ézsaiás könyvében van vala-
hol. De még akkor este kikerestem, 
nem feküdtem le addig. 

Én nem jártam az építkezésre, 
hanem a húgom, Annus. Én se-
gítettem itthon az anyámnak. A 
gyülekezet adta a segédmunkát, 
igyekeztek, mert hát szegény világ 

volt akkor nagyon. Lajos ott ismer-
kedett meg a húgommal. 

A hívő fi atalok esténként el-
mentünk egymáshoz, hol az egyik-
nél, hol a másiknál gyűltünk össze. 
Aztán az egyik alkalommal nálunk 
jöttek össze a fi atalok, aztán akkor 
úgy megsúgta nekem az egyik kő-
műves testvér, hogy Annusunk 
tetszik Lajosnak. Hát ezután én is 
egy kicsit igyekeztem ehhez tarta-
ni magam.

Akkor nem volt megengedve az 
udvarlás. Szó se lehetett róla. Ki-
zártak bennünket a gyülekezetből, 
ha udvarlót tartott valaki. 

Nagy bácsi volt a képesített kő-
műves mester, ő vállalta a munkát. 
Harminchárom évig volt a gyüle-
kezetnek vezetője Hajdúböször-
ményben. Lajos, a fi a akkor még 
nem volt bemerítkezve, ő segéd-
ként volt ott az építkezésen.  De 
azért a hívő fi atalokkal tartott itt 
a gyülekezetben, szóval betársult 
hozzánk. 

Egyik alkalommal mentünk az 
imaházba, aztán odajött hozzám, 
hogy én tetszek neki. Akkor ezt egy 
kicsit tudomásul vettem, de nem 
úgy, mint udvarlót, azt egyáltalán 
nem szabad volt. Azért csak tudo-
mására jutott ez az időseknek is, 
meg a gyülekezet vezetőségének. 
Egyik úrvacsoravétel előtt hív-
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tak reportra engem, hogy hallják, 
hogy Lajos udvarol nekem. 

- Hát - mondom -, udvarolni azt 
nem udvarol. 

Aztán olyat mondtak előttem, 
ami nem annyira tetszett nekem, 
hogy fogadjam fel, hogy kiadom 
neki az utat. Hát én fel is fogadtam 
ott a gyülekezet vezetősége előtt. 
Aztán mikor vége volt az isten-
tiszteletnek, az egyik nagynéném 
odahívott: 

- Gizike – azt mondja -, hozzám 
jössz ebédre. 

Aztán kérdezgette, faggatott 
engem, hogy mit mondottak a ve-
zetőség tagjai, mit kérdeztek tő-
lem. Elmondtam neki, mit mon-
dottak Lajosról. Utána elmondta, 
hogy egy másik lányt akarna az 
egyik vezető – szégyen, nem szé-
gyen, ez volt – a testvére lányának, 
mert már az olyan idős volt.

- Annak - azt mondja – fognák 
kézzel-lábbal. Te meg kiadod neki 
az utat. Úgy tudjam meg, hogy te 
meg éntőlem fogsz kikapni. 

Aztán mikor este hazamen-
tünk, egy kicsit azért mégis érez-
tettük egymással, hogy énnekem 
is tetszik. Aztán mondta, hallja, 
hogy zaklatott engem a vezetőség? 

- Igen.
- És mit mondtál nekik? 
- Hát megmondtam, hogy nem 

lehet tovább folytatni, kiadom ne-
ked az utat. 

- Mit szólnál hozzá, hogy esküd-
jünk meg? 

- Így, hogy nem vagy bemerít-
kezve? Szó se lehet róla. Én nem-
hívő fi úhoz nem megyek. 

Hát aztán ez addig zajlott, hogy 
be is merítkezett azért, hogy a fele-
sége lehessek. Hajdúböszörménybe 
merítkezett be (Kolozs Nagy Lajos 
volt ott akkor a lelkipásztor), de a 
felvétele itt volt a gyülekezet veze-
tősége előtt. Ez volt 48-ban, hogy 
menyasszonya lettem, a menyeg-
zőt itt tartottuk Nagyvarsányban 
január 22-én, aztán 49 májusában 
volt az imaház-megnyitás. Így let-
tem a felesége.

Nagy Lajosné (Kiss L. Gizella)

TÁVELJEGYZÉS 
A HÁBORÚ 
ÁRNYÉKÁBAN
1928-ban születtem Rohodon. 
Hét éves voltam, mikor édesapám 
meghalt arcdaganat miatt, amit 
egy szájfertőzés okozott. Tizen-
egyen voltunk testvérek.  Édes-
anyámnak volt egy Lizi nevű 
édestestvére, aki azt mondta: 

- Emmim, mindig kértem tőled, 
hogy adjál nekem két gyermeket: 
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egy kislányt és egy kisfi út. Most 
már adjál.

- Lizink, vigyed, vigyed! Úgy 
sajnálom ezt a kislányt, nagyon 
szeretem, a nevemre kereszteltet-
tem ezt a kis Emma-lányt, ez na-
gyon jó gyermek, ezt vigyed, meg 
a Jóska fi út.

Ott nevelkedtünk Ilken együtt, 
és minket örökbe fogadtak, én 
Torzsás vagyok eredetileg, de ne-
vükre vettek ezek az én kedves 
nevelőszüleim. Jólelkű emberek 
voltak, imádkozó, hívő emberek, 
a nevelőanyám alá is merítkezett 
1937-ben pünkösdiként, őt Borók 
János a Krasznába merítette be. 

Engem már a baptista gyüle-

kezet lelkésze, a nagyon áldott, 
drága lelkű és bölcs Révész Sándor 
testvér vett fel. 1942 pünkösd első 
napja délután, tizennégy évesen 
merítkeztem be Rohodon, nagy-
mamámmal együtt. Nem sok bap-
tista volt akkor Rohodon. A felvé-
tel nem sokkal - talán egy héttel 
- a bemerítés előtt történt, Tóth 
András testvér udvarán. Nagy 
szőlőlugas volt ott, rengeteg lóca 
volt kirakva, jó idő volt pünkösd 
előtt már.

Rohodon volt egy nagy kende-
ráztató tó, és a férfi ak (református 
emberek) is kimentek, és csináltak 
jó nagy gödröt a bemerítés előtti 
nap, hogy szálljon meg ott a víz, 

Póka Józsefné emléket idéz fel
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hogy ne legyen zavaros, amíg ott 
leszünk. A nagyvarsányiak kocsi 
és bicikli nélkül, gyalog jöttek 
Ilkre, itt csatlakoztunk hozzájuk, 
mentünk együtt Rohodra. Renge-
tegen voltak körül a tóparton. Ré-
vész testvér végezte a bemerítést a 
vénekkel együtt. Vass Ilonkával – 
aki a barátnőm volt – együtt merít-
keztünk, meg Szender Jolánkával 
és Káplár Margittal, ezek az újhelyi 
tanyán meg a Roklitz-tanyán lak-
tak, de ide jártak mind, három ki-
lométerről télen-nyáron bejártak 
a gyülekezetbe.

Azokban az években Varsány-
ból kijártak szolgálni hozzánk. 
Meg jött Czine és Borbás testvér 
Nagydobosról, Kovács testvér is 
járt Szalkáról. Vass Ferencné házá-
ban gyülekeztünk, ott volt az első 
gyülekezeti ház. Abban a házban 
aludtak, abban főztek, abban gyűl-
tünk össze. Hát nagyon-nagyon 
boldog hívő élet volt. A házban 
viselt föld volt, homokos föld, és 
akkor mindig térdre borultunk, 
csak a kis zsebkendőnket tettük a 
térdünk alá. 

Akkor még olyan vasszigor volt 
a gyülekezetben, hogy zokniba 
se volt szabad járni a lányoknak, 
mert akkor látszott a lábuk szára 
is. Harisnyába kellett lenni. Rövid 
ujjú ruhába se volt szabad, se csi-

peszt a hajába tenni. Még szalagot 
se volt szabad, csak befonni úgy. 
Volt egy idős lány, aki az ifjúsá-
got mindig fedte, és ha valakinek 
csipesz volt a hajába - nem díszes, 
szinte láthatatlan -, még azt is ki-
húzta. Most ha látná, hogy a hívő 
lányok nadrágban? Hát akkoriban 
ki is zárták volna őket.

Nekem az első férjem csendőr 
volt. Amikor udvarolt nekem, 
olyan udvarló volt, hogy egy évbe 
kétszer jött el, mert ritkán enged-
ték a csendőrségtől haza szabad-
ságra. És akkor eljöttek megbe-
szélni ezt velem a varsányi test-
vérek, hogy nem mehetek hozzá, 
mert nem volt hívő ember. Linka 
néni mondta el nekik, mi a hely-
zet. El is jött az udvarlóm a gyü-
lekezetbe. Nagyon szépen tudott 
tangóharmonikázni, és ott is húz-
ta a nagyon szép énekeket. 

Aztán komolyabbra vált a do-
log, igenám, de közbejött a hábo-
rú, és akkor eljegyzett engem. De 
azt se tudta úgy megtenni, hogy 
hazahozza a gyűrűt, hanem egy 
bőrkesztyűt és még valami más 
ajándékot elküldött nekem egy kis 
dobozban, és azt mondta, tegyem 
ki az ő fényképét, és úgy tartsam 
meg az eljegyzést. Ő is kiteszi ott a 
csendőrörsön az én fényképemet, 
és megtartja az eljegyzést. Tável-
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jegyzés volt. Akkor ez szokás volt, 
a fronton levők is megtartották 
a jegyesükkel az eljegyzést, hogy 
biztosak legyenek abban, hogy ha 
bármi történik velük, el van nekik 
jegyezve az a lény. Na és akkor jött 
a háború.

Amikor már átment rajtunk a 
front, azt mondta, hogy most már 
akkor házasodjunk mink össze, 
hogy ha már mennyi mindenen 
keresztül mentünk. Nem is lehe-
tett hamar összeházasodni, mivel 
nem voltam tizennyolc éves. Ket-
ten jöttek az egészségügyi minisz-
tériumból, és engem az egyikük 
megvizsgált, megméregette a ma-
gasságomat, a testbőségemet min-
denfele, és megnézték a házunkat, 
hogy itt lehet-e gyermeket felne-
velni. Én már világra hozhatok-e 
gyermeket? Vért is vettek, hogy 
nem kaptunk-e el a katonáktól va-
lamit, nincs-e bennünk semmifé-
le olyan betegség, ami miatt nem 
esküdhetünk össze. Majd mikor 
visszakaptuk a jelentést, utána es-
küdtünk meg 1944. június 21-én.

Engem a gyülekezetben elébb 
fenyíték alá tettek. Azt mondták, 
hogy amiért hitetlen fi úhoz men-
tem, nem lehetek gyülekezeti tag. 
A nevelőanyám meg azt mondta, 
hogy ha nem kell a lánya, akkor ő 
se fog járni.

És akkor majd jött Szűcs Ber-
talan, meg egy másik férfi  vele, és 
azt mondták, hogy ha hat hónapig 
járok rendesen az imaházba - és 
már nem mondták, hogy váljak el 
-, akkor maradhatok a gyülekezet 
tagja, ha nem, akkor kizárt leszek. 
Azután én jártam a gyülekezetbe, 
igaz, mikor volt a zártóra, akkor 
engem kiküldtek. Még olyat is 
megengedtek, hogy legyek bent 
az úrvacsoránál, de nem vehettem 
azt fel. 

Sajnos a férjem hamar elbánt 
velem. A háború után beöltöztet-
ték rendőrnek, mert ismerte az 
állami jogokat, és erélyes, derék 
ember volt. Dolgozott Tarpán, 
Surányba, a Beregbe, rendőrpa-
rancsnokként vagy hat község is 
a keze alá tartozott. És akkor nem 
járt haza, hanem elcsámborgott, 
és olyan hitetlen, parázna életet 
élt. El is hozta nálunk azt a höl-
gyet, azt mondta, ő a szállásadó-
nője. Egy hétig is itt volt nálunk, 
és együtt mentek el a férjemmel. 
Emiatt lett köztünk aztán hábo-
rúság, és ő el is hagyott engem, 
kiment az anyjáéknál, vagy há-
rom hónapig nem is jött haza. Azt 
mondta a nevelőanyám: „Lányom, 
ez már nem jön hozzád vissza, 
menj fel a bíróságra, és mondjad, 
hogy elválsz tőle. Hát még te fi a-
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tal vagy, ha lesz egy jó hívő ember, 
vagy másik rendes ember, akkor 
férjhez mész.” És akkor ez nagyon 
fájt nekem, mert nagyon tudtam 
őt szeretni. Azt mondtam, hogy a 
kenyér nélkül még tudnék lenni, 
de őnélküle nem. De hát nem jött 
vissza, és nem jött vissza. Ezért a 
nevelőanyámra hallgattam.

Csak később vettek vissza a 
gyülekezetbe, mikor a lányom 
megtért és be akart merítkezni. 
Boros Gergely vette fel és merí-
tette be, de Kovács László volt az, 
aki missziózott, akinek az igema-
gyarázatára és az imájára megtért. 

Én boldogan lettem újra a gyü-
lekezeti tag, bár paskoltak ben-
nünket, mint pünkösdieket. Mert 
pünkösdi gyülekezetbe jártam 
közben jobban, mert tovább tartott 
az az időszak, amikor nem is men-
tem a baptistákhoz, csak ritkán. A 
nevelőanyám bűnrészes volt, mert 
engedte, hogy hozzámenjek egy 
hitetlen fi úhoz, de azért őt nem 
zárták ki, vehetett úrvacsorát. Ő 
mondta, hogy menjünk baptista 
gyülekezetbe is. De azért én sem 
hagytam el az Urat, és mindig a kis 
gyülekezeteket kerestem, jártam 
az adventistákhoz is.

Legyen hála, dicsőség a meny-
nyei szent Felségnek, hogy Ő meg-
tartott engemet ezeken a sértődé-

seken, sértéseken, feloldásokon, 
csalódásokon keresztül is!

Póka Józsefné (Torzsás Emma)

BEMERÍTÉSEK 
A NEGYVENES 
ÉVEKBEN
1942-ben a bemerítés a mostani 
gyógyszertár végében volt. Vali-
ka húgom 3 éves volt, édesanyám 
fogta az ölében. Mi ott állottunk 
a néppel együtt a vasúti rámpán 
úgy néztünk lefelé a gödörbe. Az 
volt a feltűnő, hogy Valika megis-
merte a tesvérünket, pedig min-
denki egyforma öltözetbe volt 
(nem tudom hány fehérruhás 
lehetett, ahogy sorba állottak). 
Még Révész bácsit is megismerte, 
pedig ő nem is járt hittanra, mint 
mi. Amikor Révész bácsi felemelte 
a kezét, elkezdett kiabálni, hogy: 
„Révész bácsi, ne nyomd bele!” Ott 
mindenki kacagott, mindenki. 

Arra emlékszem, hogy ami-
kor a velem egyidősök merítkez-
tek, engem nem akartak engedni 
édesanyámék, azt mondták, kicsi 
vagyok. Sepertem az udvart, s csak 
úgy hullottak a könnyeim. Akar-
tam, nagyon akartam. Nagy nehe-
zen aztán engedtek… 

Berti bátyám és pár vezetőségi 
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tag vett fel engem. Azt kérdezték: 
ha két embert látnék az utcán, 
hogy veszekednek, oda mernék 
menni, hogy: „Emberek! Tessenek 
már abbahagyni, ez nem szép, 
hogy az utcán veszekednek!” Azt 
mondtam, hogy oda. Sok mindet 
kérdezgettek tőlem. 

A régi imaháztól indultunk 
1946. május 22-én. Rengeteg ven-
dég volt, mert ez az 53 fehér ruhás 
nem csak nagyvarsányi volt, ha-
nem szerte a körzetből. Megindul-
tunk egészen ki a Tiszáig, és végig 
jött a fúvószenekar is. Olyan ház 
nem volt a faluban, ahonnan ne 
jöttek volna, persze csak aki egész-
séges volt, nem volt idős, bírt jönni. 
Nagyon hosszú menet volt! Nagy 
öröm volt! 

A férfi aknak és a nőknek kü-
lön-külön állítottak sátrat. Nagy-
ság szerint voltunk beosztva, úgy 
mentük befelé a vízbe. Énutánam 
már csak egy ember volt. Ahogy 
mentünk befelé: jaj, csak úgy hi-
kegtünk, olyan hideg volt.

Elhatároztam, hogy megfi gye-
lem, nekem melyik bibliaverset 
fogja mondani Kun bácsi, mert 
mind az ötvenhárom bemerítkező-
nek külön igeverset mondott.  Azt 
mondta nekem, hogy: „Engedjétek 
hozzám jönni a kisgyermekeket, 
mert ilyeneké a mennyek országa!”
Kicsi voltam, 12 éves, kicsi növésű. 
Minden bemerítés után játszották, 
hogy „Halleluja, halleluja, hallelu-
ja, ámen”. Azt is meg akartam fi -
gyelni, hogy a víz alatt hogy fogom 
hallani. Olyan mélyről hallottam, 
hogy sosem felejtem el.

Mikor hazafele jöttünk a hosszú 
úton, a fi atalok nagyon sokan a ke-
zükben hozták a cipőjüket. Össze-
kötötték a fűzőt, nem bírtak már 
cipőben jönni. 

Arra is emlékszek, hogy már 
úgy, mint gyermekek kinéztük 
egymást Bélával. Az iskolába be-
osztottak bennünket takarítani. 
Mi sepregettünk, a fi úk meg hú-
zogatták a padokat. 

A fi úknak osztogattak tégla-
jegyeket, és azt árulták a sihe-

A Kiss L. testvérek
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der fi úk. Tizenéves lehetett Béla 
is. Árulták az embereknek, hogy 
gyűljön egy kis pénz, mert szegény 
gyülekezet volt. Prédikátort nem 
bírtunk tartani, hiába volt ott sok 
tag, de szegények voltunk. 

Én mindig alig vártam, hogy 
hétfő este legyen, és hogy az ifjú-
ságin imádkozhassak. Egyszer 
beosztottak engem meg a testvé-
remet, (Kiss L. Annust) prédikálni 
ifjúsági órán. Csobolya Annusnak 
megsúgtam, hogy miután prédiká-
lok, számolja már meg, hogy hány 
imádkozó lesz. Mert örültünk neki, 
hogy tudunk-e buzdítani. Egyszer 
azt az igét olvastam, hogy „Ne sze-
ressétek a világot, se azt, ami a világ-

ban van, mert aki a világot szereti, 
nincs meg abban az Atya szeretete.”
Tudtam akkor végig azt a részt. 
Mikor vége volt, Annustól megkér-
deztem, azt mondta, huszonöten 
imádkoztak. Akkor a testvérem is 
prédikált pár szót. Én akkor vol-
tam a lelki életnek a legmagasabb 
fokán!

Faragó Béláné (Kiss L. Margit)

NAGY ÜNNEPSÉGEK 
„A GYÜLEKEZET 
KERTJÉBEN”
Édesapám lelkipásztorként szol-
gált Tarpán, majd Beregszászban is. 
1941-ben Gyürébe költöztek a szü-
leim. Gyürében is volt egy darabig 
összejövetel, három-négy háznál, 
akik vállalták, hogy náluk legyen a 
házi gyülekezet. Arra emlékszem, 
hogy az apai nagymamám is hívő 
volt, körbeültük az asztalt, és a 
prédikáció után az imádságnál a 
nagymamám mindig meglökött, 
hogy „Te is imádkozzál”! 

Nem túl sokáig tartott ez az 
időszak. Miután meghaltak a házi-
gazdák, átjártunk Nagyvarsányba. 
Akkor ez a nagy sáros időszak volt, 
se út, se járda. 

A 40-es években nagy ünnepsé-
geket tartottak, és mivel ilyenkor 
az imaházba nem is igen fértek be, 

Faragó Béláné (Kiss L. Margit)
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a kertekben tartották meg azokat. 
Az imaházzal szomszédos telkeken 
ugyanis gyülekezeti tagok laktak, 
és az ő kertjeikben – mintegy ösz-
szenyitva – voltak a nagy ünnepé-
lyek (ifjúsági konferenciák, hála-
adó napok). Még aki nem volt hívő, 
az is megengedte, hogy a kertjét 
használják. Direkt úgy vetették a 
kertjüket, hogy augusztusra már 
szabad legyen a terület. 

A varsányi testvérek földmű-
velők voltak általában. Amikor 
az új imaház építését eltervezték, 
nemigen sok pénze volt az embe-
reknek. A földműves családoknál 

tehenek voltak, szekerek voltak, és 
elég közel is laktak egymáshoz az 
utcákon. Egyik is eladta a tehenét 
(gyarapítva a gyülekezet pénzét, 
hogy továbbhaladjon az építkezés), 
a másik is, és a továbbiakban össze-
fogtak, úgy művelték közösen egy-
más földterületét. Nagyon nagy 
áldozatot hoztak. A kőművesek az 
imaházépítés ideje alatt nemigen 
dolgoztak másnak, csak a gyüle-
kezetnek. Ennyire szívén hordta a 
gyülekezet az imaházépítést.

Bemerítésre váró, velem egyko-
rú fi atalok elég sokan voltak akkor. 
Jártunk az imaházba, szerettünk, 

Konferencia Nagyvarsány kertjeiben, 1948. augusztus 24-én
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nagyon szerettünk járni, foglal-
koztak is velünk. Szűcs Berti bá-
csi volt a gyülekezet véne, eléggé 
kordába tartott bennünket ami az 
öltözködésünket, hajviseletünket 
illeti. Úgy kellett viselkednünk 
tényleg, mint egy hívő embernek. 

A tagfelvételünknél – elég 
nagy gyülekezetünk volt akkor is 
már, csak még a régi imaház volt 
– felszólítottak bennünket, hogy 
mondjuk el, miért akarunk beme-
rítkezni. Elmondtam, hogy én is 
gyülekezeti tag szeretnék lenni. 
Gyerekkoromtól kezdve, születé-
semtől baptista gyülekezetbe jár-
tam, és az is akarok lenni. 

Arra is emlékszem, hogy na-
gyon-nagyon örültem – elsírtam 
magam – , amikor a megbeszélés 
után közölték, hogy felvettek, és be 
fognak meríteni. 

A Tiszába merítkeztünk be 
1949-ben, Margitai testvér által. 

Márku Lászlóné (Molnár Gizella)

A REMÉNYSÉG ÉVEI
A baptisták 1948–1950 
között (részlet)
Az MSZSZ elnöksége 1948 decem-
berében fi gyelmeztetést küld a 
tagegyházaknak, hogy az indexen 
lévő költőket ne szavalják, evange-
lizációs alkalmaikon minden fel-
tűnő stílustól tartózkodjanak (ze-
nekari felvonulás, szabad ég alatti 
istentiszteletek). Ennek ellenére a 
gyülekezet életében még jelen volt 
a kifelé való misszió. A gyülekeze-
tekben működnek fúvószeneka-
rok, éppen elég feltűnőek voltak. 
Kovács Géza életrajzában oszt 
meg egy 1949-ben Nagyvarsány-
ban történt eseményt: 

„Evangelizálni és bemerítési 
igeszolgálatra hívtak. A bemerí-
tést a Tisza folyóban tartották. 
Amikor a kb. 3-4 km-nyire levő Ti-
sza felé gyalogosan – fúvószenekar 
kíséretében – elindult a népes me-
net, akkor derült ki, hogy ők rám 
számítottak a bemerítés elvégzésé-
ben is. Közölnöm kellett, hogy fel-
avatás híján én nem vállalhatom. 
Gyorsan intézkedtek...” 

Arról nem olvasunk, hogy a töme-
get bármiféle atrocitás érte volna. 

Bacsó Benjámin 
(Megjelent a Szolgatárs XXV. évf. 

1. számában, 2016-ban)

A Jubileumi templomőrző 
korábbi számai:

nagyvarsanyibaptista.hu
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MEGMÉRETTÉL…
Százöt évvel ezelőtt született 
Gemzsén az én drága, kedves 
Édesanyám, Miklovicz Teréz, ki-
nek csendes, szerény élete, hite 
példa volt előttünk. Családja, 
unokái, helybeli hittestvérei, s 
azok, akik közelebbről ismerhet-
ték, meleg szeretettel emlékeznek 
rá mai napig is.

Vallásos családban született, 
így már gyermekkorától hallott 
Istenről. Szüleivel templomba járt, 
olvasta a Bibliát. Személyes Meg-
váltójának Jézust akkor fogadta el, 
mikor a Szentírásból Dániel köny-
vét olvasva ez az ige nehezedett 
szívére: „Megmérettél és híjjával 
találtattál…” Isten munkálkodott 
az Ő szívében, s nem hagyta nyu-
godni az az igei gondolat.

Gyalog átjött Ilkre, mivel Gemz-
sén nem voltak, s a mai napig nin-
csenek baptisták, Hudák Istvánné 
Linka nénihez, aki éppen betegen 
ágyban feküdt. De nem küldte el, 
hanem hellyel kínálta, meghall-
gatta bűnvallását, és egy éneket 
kezdett énekelni: „Isten Fia a föld-
re jött, és megtalált a bűn között…”

Ezután elkezdett a baptista gyü-
lekezetbe járni, s 1949 nyarán be is 
merítkezett a Tiszában Margittai 
Lajos lelkipásztor által. Hat évig 
gyalog járt át Gemzséről Ilkre a kö-
zösségi alkalmakra. Ugyanígy ment 
lelki testvéreivel Nagyvarsányba 
ünnepélyekre a poros földúton, de 
mindig nagy örömmel. A varsányi 
testvérek nagy szeretettel fogadták 
a körzetből érkezőket, meghívták 
őket ebédre, s így a délutáni alkal-
mat is együtt tölthették az Úr előtt.

Miklovicz Teréz, fi atalon és idősen
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Nagyon hálás vagyok Istennek, 
hogy Édesanyámról ilyen szép em-
lékeket őrizhetek szívemben. Élete 
példa előttem abban is, ahogyan 
minden nap olvasta, s családja előtt 
megélte az igét. Rendkívül fontosnak 
tartotta a gyülekezeti alkalmakat, a 
közösség anyagi- és imatámogatá-
sát. Amíg ereje engedte, fi zikálisan 
is részt vett a közösség építésében. 
Hitében mindvégig kitartott, utolsó 
leheletéig ragaszkodott hű Megvál-
tójához. Vágyát egy tőle sokszor hal-
lott, számára kedves ének fejezte ki: 

„Uram, óh add, ha vándorútam, 
Majd véget ér itt a borúban,
Elérjek Hozzád
S te fénylő orcád Hadd lássam én.

Ott álljunk üdvbe öltözötten,
Én és szeretteim köröttem.
Uram, Tehozzád, 
Hol fénylik orcád,
Vágyódom én.”

Az élettel betelve fejezte be földi 
küldetését 97 évesen. Drága em-
léke szívemben, szívünkben él, 
mely legyen áldott. Ámen. 

Vitális Istvánné

KÉT LÁBON JÁRÓ 
BIBLIA VOLT
„Mert tudjuk, hogy ha e mi földi 
sátorházunk összeomlik, épületünk 

van Istentől, nem kézzel csinált, 
örökkévaló házunk a mennyben.” 
(2Kor 5,1)
Vannak, akik kitörölhetetlen 
nyomott hagynak bennünk. Szá-
momra ilyen volt Virág István. 
Istentől rendkívüli bölcsességet 
kapott az igei szolgálatra, két lá-
bon járó Biblia volt. Tudta fejből, 
hogy melyik igevers hol van meg-
írva, melyik ének hogy kezdődik, 
illetve hányas számú. Pedig csak 
egy osztályt végzett…
A közösségért kitartóan, szorgo-
san tevékenykedett. Fáradságot 
nem ismerve tartotta rendben a 
gyülekezet épületét, környezetét.
Az imaórákra, istentiszteleti al-
kalmakra mindig felkészülten 
jött, és igyekezte színessé tenni 
azokat. A Békehírnök hűséges, 
kitartó olvasója volt, amint meg-
hozta a postás, elejétől végéig 
egyszerre elolvasta. Nagyon érde-
kelte őt az egyházunk sorsa, a róla 
érkező hírek, s ezeket gyakran 
megosztotta a közösségi alkalma-
kon. Jó kapcsolatot ápolt helybeli 
testvéreivel, de ugyanígy a kör-
zettel is. Falunkban is megbecsü-
lésnek örvendett a település lakói 
között. Mindig kész volt a bizony-
ságtételre, a beteglátogatásra, 
segítségnyújtásra. Mindenkori 
lelkipásztorait tisztelte, szerette, 
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megbecsülte, segítette.
Isten sok próbát adott az ő életé-
ben is, az utóbbi pár évben három 
súlyos műtéten esett át, de soha 
nem volt elcsüggedve. Istenben 
bízva viselte terheit, erőt adva 
még az őt ápoló orvosoknak, nő-
véreknek, hozzátartozóknak, em-
bertársainak is. Abban a tudatban 
élte mindennapjait, hogy az örök 
hazában várja őt Mestere, akit 
hűen szolgált földi életében. Ezzel 
a reménységgel töltötte életét, ki-
tartva a végsőkig, s hisszük, hogy 
célba is ért. Köszönöm Istennek, 
hogy ismerhettem, tisztelhet-
tem, szerethettem, s hogy viszont 
érezhettem az ő nagy szeretetét.
Ez a szeretett testvérünk 2015. 
szeptember 18-án költözött az égi 
hazába, aki az ilki Baptista Gyüle-
kezet vezetője volt. Nagy űrt ha-

gyott maga után. Kimondhatat-
lanul hiányzik nekünk. Miért is? 
Ő volt az, aki mind testében, mind 
lelkében mindannyiunk számára 
példaértékű szeretetet tanúsított 
Megváltója iránt.

Vitális Istvánné (Ilk)
(Megjelent a Békehírnökben)

SZEMELVÉNY
Hetényi Csaba 
szakdolgozatából
A gyülekezet első interpásztorá-
lis korszakában Herczeg László 
elöljáró testvér teológiai vitában 
keveredett az akkor hivatalban 
lévő református lelkésszel. Ter-
mészetesen, nem Herczeg tesvér 
volt a kezdeményező. Hosszú és 
heves vita után a református lel-
kész kifogyván minden teológi-
ai érvéből, az egyetlen, még keze 
ügyében lévő érvhez folyamo-
dott, adott egy hatalmas pofont 
Herczeg testvérnek. Annak el-
lenére, hogy testvérünk kb. 185 
cm magas volt, és egész életében 
nehéz fi zikai munkát végzett, te-
hát tudott volna védekezni, vagy 
válaszolni, nem tette. Csendben 
fölvette a kalapját, ami a pofon 
hatására esett le a fejéről, majd 
bibliai módon odatartotta a má-
sik arcfelét is. A történtek termé-

Virág István presbiter szolgálatban
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szetesen nem maradtak titokban 
a falu népe előtt, növelvén Urunk 
és népe dicsőségét.

GYERMEKÉVEIM 
NAGYVARSÁNYBAN
Nagy, népes családból szárma-
zom. Nyolcan vagyunk testvérek. 
Még – hála Istennek – mind a nyol-
can élünk. Édesapám az első vi-
lágháborúban fejlövést kapott, és 
így bénán érte meg a 77 életévét. 
A fronton elsősegélynyújtó volt, 
karácsonyi ajándéknak szánta 
az ellenség a golyót, amely a fejét 
találta. A hullák közé dobták, azt 
gondolták, meghalt. Ő teljesen esz-
méletén volt, csak beszélni nem 
tudott. Ebben a helyzetében sok 
minden végigfutott a szívében, és 
a halál torkából Istenhez kiáltott:

„Istenem, ha még egyszer haza 
mehetek és kiszabadítasz innen, 
ha megláthatom szeretteimet, 
mindig Neked fogok szolgálni!”

Operálni akarták, de ő nem 
engedte. Így hosszabb kórházi ke-
zelés után egy életre sántán, de új 
szívvel hazatért otthonába. 1918-
20 táján megnősült. Azt kérdezte 
édesanyámtól:

„Ha koldulni kell velem jönni, 
akkor is elfogadsz engem?”

„Igen!” – volt a felelet.

•
Egy mosolygós arcú, szorgal-

mas, szelíd lelkű leány lett a fele-
sége. Megkezdték az életet, mint 
sokan mások abban az időben – 
nehézségekkel tele, sántán, bénán 
–, de Isten utáni őszinte kereséssel 
szívükben.

Édesapám visszaemlékezett fo-
gadására, és elment a templomba. 
A lelkész így prédikált: „Drága ma-
gyar testvéreim ontsátok a vérete-
ket, védjétek a hazát!”  Édesapám 
nagyon megszomorodott, hiszen 
tudta, mi a vérontás, éppen onnan 
jött vissza. S amíg ő sántán hazain-
dult az istentisztelet végén és elér-
kezett a paplak elé, akkorra ez a lel-
kész levetve a reverendát magáról, 
a falu előkelő embereivel kártyá-
zott az asztal mellett. Édesapám 
nagyon megdöbbent, mert ő Istent 

Libapásztorlány 1930-ban 
(Sugár Kata fotója)
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kereste, és úgy érezte, képmutató 
és hazug tiszteletre talált.

Akkor még nem ismerhette 
az Úr kegyelmes tervét életével. 
Hamarosan azonban Isten bibli-
kus gyülekezetről gondoskodott 
számára, méghozzá csodálatos 
módon. Az utcán ment, amikor az 
egyik kicsinyke házból ének szű-
rődött ki: „Isten szeretett, váltsá-
got szerzett.” Erre a kedves ének 
hangjára édesanyám beinvitálta 
édesapámat is. Hallgatták az ige-
hirdetéseket, és a szeretet légkö-
rében rádöbbentek a bűneikre. 
Addig nem tapasztalt, csodálatos 
atmoszféra vette körül őket. Egy 
férfi testvér odalépett hozzájuk, 
kezükbe adott egy énekesköny-
vet. Édesapám őszintén elmondta, 
hogy ők Istent keresik és szeretnék 
megtalálni.

A gyülekezetből két lányt az 
azt követő időben minden va-
sárnap kilenc óra előtt elküldtek 
édesanyámhoz, hogy a különböző 
korú kis testvéreim gondozásában 
segítsenek. Így édesanyám is el tu-
dott menni kilenc órára a gyüleke-
zetbe. Mindketten meleg otthont 
találtak Isten népe között. Megfog-
ta örökre őket az a szeretet, melyet 
Isten adott a Golgotán. Belekapasz-
kodtak ebbe a kegyelembe, és soha 
többé nem engedték el.

Jöttek a gyermekek egymás 
után. Én a nyolcadik vagyok, de a 
hetedik élő gyermek. A népes csa-
ládban keményen kellett dolgozni 
mind a két szülőnek, hogy a gyer-
mekeikről, családjukról gondot 
viseljenek.

Mivel mind a ketten befogadták 
Jézust a szívükbe, a frigyláda be-
került a házunkba, és megáldotta 
otthonunkat az Úr. Igaz, a család 
minden tagjának ki kellett ven-
nie a részét a munkából. Még alig 
voltam 8-9 éves, mikor hat-nyolc 
km távolságra vittem az ebédet két 
kézben a birtokon dolgozó testvé-
reimnek. Sokszor kis gyalogúton, 
búzatáblákon, kukoricáson keresz-
tül vitt az út, vagy a Tisza mellett 
a füzesben, és mint kisgyermek 
nagyon féltem. Isten mindig meg-
óvott ezeken az utakon. Mikor 
megérkeztem az ebéddel, öröm-
mel fogadtak a testvéreim. Ők 
nem a József testvérei voltak. Ők 
már ismerték az Urat. A többiek-
kel együtt én is ottmaradtam és 
dolgoztam velük egész estig. Ara-
tás, burgonyaszedés vagy éppen 
kapálás volt a munkánk. Akármi-
lyen fáradtan értünk haza, este 
az asztal köré ülve, vacsora után 
mindig családi áhítat volt. Reggel 
azzal kezdtük a napot és este azzal 
fejeztük be.
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Munka közben sokat hallottam 
édesapámat énekelni, mindig tele 
reménységgel és hittel indult a 
munkába. Nemcsak a fi zikaiba, a 
gyülekezettel még gyalogos misz-
sziós utakra is. A befagyott Tisza 
jegén át, vitték az evangéliumot 
más falvakba.

Mivel sokan voltunk testvé-
rek, néha hárman is aludtunk egy 
ágyon. A legidősebb testvérem a 
vitkai tanyán lakott. Nagyon sok-
szor mentünk lovas szekéren hozzá, 
a holdfényes, csillagos éjszakában 
vezetett az utunk. Akkor még fel 
sem tudtam fogni, kicsoda Isten. 

Csak csodáltam a szép csillagokat, 
a növényeket, a madarak énekét, 
azt a békességet, jókedvet, ami a 
családunkban volt. Ugyanakkor, 
szívem mélyén és tudattalanul 
egy csodálatos szeretet vonzott 
Istenhez. Alig voltam öt éves, mi-
kor istentiszteleteket játszottunk 
együtt a gyerekekkel. Utánoztuk a 
felnőtteket, imaórát tartottunk, s 
úrvacsorát osztottunk egymásnak.

Miközben főztem az üstben a 
burgonyát a malacoknak, szívem-
ben az Úr Jézus szenvedéséről gon-
dolkodtam. Ilyenkor mindig elcso-
dálkoztam és sírtam azon, milyen 
sokat szenvedett érettem!

Voltam libapásztor és tehénpász-
tor is a családban. Édesanyám sok 
libát tartott, hogy a hat lánynak 
legyen ágyneműbe való. Többször 
adott egy pár garast, hogy több ked-
vem legyen a libaőrzéshez, de egy 
alkalommal kölcsön kérte tőlem, 
hogy fűszert vehessen az ebédfő-
zéshez. Elfogyott ugyanis a család 
pénze. Ekkor mindet visszaadtam, 
mert úgy éreztem, ha ő főz nekem, 
mos reám, én nem dolgozhatok bé-
rért. Nagyon szerettem őt, mindig 
elcsodálkoztam, hogyan bírja ezt a 
nagy családot ellátni, az otthoni ma-
jorságot vezetni. Éjszaka font, szőtt, 
nappal mosott, de mindig mosoly-
gott ránk és kedves volt hozzánk.

Vincze Anna, végzős tanítónőként
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Harmadik osztályos koromban 
az iskolában az édesanyáról szólt 
az olvasmány. A tanító néni arról 
beszélt, hogyan segíthetünk ilyen 
gyermekkorban édesanyánknak. 
Mi is el tudjuk mosni az edényt 
helyette, vagy a család cipőit ki-
tisztítani. Mikor erről az óráról 
hazamentem, alig vártam, hogy 
az édesanyám kezét megcsókol-
hassam, átöleltem és megköszön-
tem a sok fáradtságos munkát. 
Akkoriban sokszor fájt a fülem, 
és ő éjszaka virrasztott velem, 
vagy a keblére szorított, hogy 
melegben legyek. Nem volt pénz 
hajas babára, de boldog voltam eb-
ben a hajlékban a rongybabával, 
s a gumilabda helyett tehénsző-
rből készült labdával, amivel 
játszottunk. A nővérem nagyon 
sok rongybabát készített nekem, 
pedig csak öt évvel volt idősebb, 
mint én, mégis időt szakított arra, 
hogy nekem örömöt szerezzen. A 
szegénység ellenére úgy éreztem, 
én vagyok a leggazdagabb. Mindig 
ének csendült ki a házból, vidám-
ság, gyermekkacaj, s a járókelők 
meg-megálltak, hogy végighall-
gassák éneklésünket. Ha tehenet 
őriztem vagy libákat, úgy voltam, 
mint Dávid. Hárfám nem volt, de 
énekeltem boldogan, miközben a 
libák jó nagy begyet szedtek és el-

szenderedtek. Imaházba nagyon 
szerettem járni. Nem untam meg 
a sűrű istentiszteletet, pedig sok-
szor éjszakákba nyúlóan ért véget. 
Egy olyan csodálatos szeretet von-
zott Istenhez és az Ő házához, amit 
nem tudok szavakban elmondani. 
Tizenkét évesen bemerítkeztem. 
A felvételi elbeszélgetésen meg-
kérdezte a gyülekezet vezetője, 
ha megnövök és fi zetésem lesz, 
mennyit adok az Urnak? Akkor 
azt mondtam: „Mindet”.

Megelégszik az Úr a felével is”  
– válaszolta. Isten később elkérte 
mindet, hogy kétszeresen vissza-
adhassa, és elküldjön dolgozni az 
Ő szőlőskertjébe.

Nagyon boldog voltam, hogy úr-
vacsorázhattam. Nem tudtam iga-
zán a mély jelentőségét, de a tudat 
alatt elraktározódott a szentség. 
Istennek asztala nem egy hétköz-
napi asztal, nem egy közönséges 
kenyér és bor. Ennek fogyasztása 
az Istennel való közösség, amit 
nem is tudtam megfogalmazni így, 
de mégis ezt éreztem. Szigorú igei 
nevelésben volt részem a családban 
és a gyülekezetben. Újjászületésem 
19 éves koromban történt meg. 12 
éves koromban, a vízkeresztségben 
őszinte odafordulás volt az Úr felé, 
s ez egy folyamat kezdete volt 19 
éves koromig.
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Részlet Kopasz Jenőné (Vincze 
Anna) Igazgyöngyöt találtam 

című könyvéből

SZŰCS JÓZSEF 
ÉLETÚTJA
1936 januárjában látta meg a 
napvilágot Nagyvarsányban, Sza-
bolcs megyében, egy egyszerű, 
hívő család első gyermekeként. 
Szülei egyenes élete és élő hite 
meghatározta gyermekéveit. Itt 
töltötte gyermekkorát három 
testvérével: Bertalannal, Zoltán-
nal és Ibolyával. Meghatározó 
élményeket szerzett a helyi bap-
tista gyülekezetben, ahol tízéves 
korában megtért, majd 1947-ben 
bemerítkezett a Tiszában Nyári 
István lelkipásztor testvér által. 

A kisvárdai gimnáziumban vé-
gezte középiskolai tanulmányait, 
közben elhívást kapott a lelkipász-
tori szolgálatra, ezért a gyülekezet 
támogatásával jelentkezett a Bap-
tista Teológiai Szemináriumba, 
ahová felvételt nyert. Életre szó-
ló, mély lelki barátságokat kötött 
ebben az időszakban: Révész Ben-
jámin és Hetényi Attila testvérek-
nek élete végéig külön hely volt a 
szívében. Ez idő tájt ismerte meg 
Tahi táborában szeretett feleségét, 
Antal Annát. 1959-ben, a teológia 

elvégzése után meghívták és fel-
avatták a tiszalúci körzetben, ahol 
mintegy tíz éven keresztül látta 
el a szolgálatot 11 állomáshellyel. 
Ez azt jelentette, hogy szinte min-
den vasárnap négyszer prédikált 
négy különböző faluban és város-
ban, hétköznapokon pedig egy-két 
imaórát tartott naponta a gyüle-
kezetekben. 1960-ban házasságot 
kötött, majd megszülettek gyer-
mekeik, Éva és Péter. Felesége nem-
csak lelki társa, de a legközelebbi 
munkatársa is volt, aki csendesen, 
a háttérből segítette a gyülekezeti 
munkát, és biztosította a nyugodt 
családi hátteret. 1970-től kilenc 
éven át Budapest 16. kerületében, 
a rákosszentmihályi gyülekezet-
ben szolgált. Érkezésekor a gyüle-
kezet létszáma 20 fő körül volt, hét 
évvel később 80 tagot számláltak. 
Eközben elvégezte az Újságíró Aka-
démiát, és a Békehírnök munkatár-
saként is szolgálta Istent és a bap-
tista közösséget. 1979-től 1986-ig 
a pesterzsébeti gyülekezet pászto-
raként szolgált. Feleségével végig-
látogatva a gyülekezet családjait 
megismerte és megszerette őket, 
és hívta őket a megújulásra. Kü-
lönböző szolgálócsoportok jöttek 
létre, és különös fi gyelmet fordí-
tott a gyermekek és fi atalok gondo-
zására, az énekkar támogatására. 
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Fontosnak tartotta az ökumenikus 
kapcsolatokat tartalommal meg-
tölteni. Bárhol is dolgozott, nagyon 
fontosnak tartotta a gyülekezeti 
munkatársakkal való szoros és épí-
tő együttmunkálkodást... Csak né-
hányukat említve: Komáromi Ká-
roly, Kübler Henrik, Kelemen János, 
Horváth László, Laczkovszi János és 
mások. Meggyőződése volt, hogy 
a közösségépítés legjobban a sze-
retetkapcsolatokon át működik. 
Prédikációi evangelizáló jellege 
megszólította és megállította vagy 
épp elindította hallgatóit.

1985 tavaszán súlyos agyi in-
farktust kapott, ez hirtelen véget 

vetett aktív pásztori szolgálatá-
nak, 50 évesen korai nyugdíjba 
vonult. De Istennek még terve volt 
vele. Sok öröme telt családjában, 
gyermekei és házastársaik, Sán-
dor és Ágnes személyében, szerető 
nagypapája volt Gergő, Blanka, Bar-
bara és Bence unokáinak, és bár az 
ékesszólását elveszítette, a bölcses-
ségével, csöndes odafi gyelésével 
példát adott nekik is. Még 30 évet 
kapott ajándékba a Jóistentől, és 
bár az első években felesége ápolta 
és támogatta, később megfordul-
tak a szerepek: felesége betegsége 
alatt ő lett az ápoló, a bevásárló, a 
szakács, aki szeretettel gondozta 

Hetényi Attila, Szűcs József és Szűcs F. Bertalan egy közgyűlésen
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és karjaiban tartotta, amikor eltá-
vozott. 12 évig élt egyedül, de soha 
nem panaszkodott: 

„Én jól vagyok, hazafelé készü-
lök...” – ezt mondogatta. Még kar-
jaiban tarthatta két dédunokáját, 
Balázst és Benedeket, és örült a 
jövőnek. Életében és halálában is 
példa marad számunkra. Hálásak 
vagyunk életéért Istennek.

A rákosszentmihályi gyüleke-
zetből szeretett Szűcs József lelki-
pásztor testvérünk 82 évi földi lét 
után az örökkévalóságba költözött. 
Április 26-ai temetésén Lőrik Le-
vente hirdette az örömhírt.

HÉT KÉRDÉS 
ÉS HÉT VÁLASZ
Lovas András beszélgetése 
Szűcs Józseffel
- Nagyvarsányban születtem, 
1936-ban.
- Milyen volt a gyülekezeti élet?
- Nagyvarsányban mi sokan vol-
tunk, százhatvan körül.
…
- Milyen szolgálatot végeztél gyerek-
korodban Nagyvarsányban?
- Akkor volt a nagy forradalom, 
akkor mentünk a környékbe, Tar-
páig. Vittük a missziót, erősítet-
tük egymást mindenütt, Révész 
Benjáminnal együtt. És ugyanaz-

nap volt a bemerítésünk. Ők har-
mincan voltak Tuzséron, mi pedig 
huszonkilencen Nagyvarsányban, 
a Tiszában.
- És akkor énekkarban szolgáltál? Az 
ifjúságban?
- Mindig, persze. A zenekarban.
- Imaórát is tartottál?
- Mindig, persze. Első perctől kezd-
ve, miután megtértem.
- A megtérésről mondj egy pár szót! 
Hogy történt a döntésed, a megtéré-
sed?
- Hát nekem egyszerű. Akkor volt 
az a baptista rádió. Fél kilenc kö-
rül kezdődött. És akkor egy helyen 
összegyűltünk meghallgatni. …
Nem tudom, hogy ki prédikált. Az-
tán egy csodálatos ének volt, amit 
én is szerettem, és akkor olyan örö-
möm volt, hogy attól kezdve min-
dig imádkoztam a gyülekezetben. 
… Akkor voltam tizenkét éves.
- Akkor merítkeztél be, tizenkét éve-
sen.
- Mónus Dani által. Akkor indul-
tam a szolgálatba. 
- Hogy volt az elhivatásod, hogy lel-
kipásztor legyél? Mi szólított meg?
- Hogy mikor vége volt a gim-
náziumnak, Révész Benjáminék 
jöttek hozzám. Együtt voltunk a 
gimnáziumban, Kisvárdán. Azt 
kérdezte: „Te, én el akarok menni 
a teológiára, nem jönnél?” Hát az 
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apám mindig igehirdető volt, meg 
templomépítő. És akkor jöttek: 
„Te, gyere velem.” Hát elindultunk 
a teológiára. 
- Jelentkeztetek és együtt jártatok.
- Mindig, a halálig hitben marad-
tunk.
- És mondd el nekem, hogy hol voltál 
lelkipásztor? Hol kezdted?
- A tiszaluci körzetben. Akkor 
kezdődött a teológia után. Utána 
tizenegy évig itt voltunk Szentmi-
hályon, és akkor onnan elmentem 
Erzsébetre öt évre. És végig egy 

csodálatos idő volt. Ha van ilyen. 
Nagyon jó volt, áldott idő volt.
- A központban akkor melyik osztá-
lyon dolgoztál? A Békehírnök meg a 
kiosztás?
- Mindent csináltam, amit lehe-
tett. 
- Egy nagy gyülekezet mellett, Er-
zsébet mellett ez nem volt könnyű. 
Ez fárasztó volt neked.
- Taposni, taposni. Inkább az Álla-
mi Egyházügyi Hivatal volt nehéz. 
Menni kell hozzá, tárgyalni kell.
- Hát akkor kicsit a legnagyobb 

Szűcs József Tiszalúcon, tállal a kezében
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próbáról az életedben: tehát Palo-
tai Sándor, a SzET vezetői meg az 
egyházügyi hivatal. Az ifjúsági 
munkádért az Állami Egyházügyi 
Hivatal főleg le akart állítani, sőt 
börtönbe akart juttatni, azt mond-
tad, ugye?
- Beszélgetünk (Palotai Sándor-
ral), azt mondja: „Az ifjúsági 
munka hol volt?” Na, ott rosszul 
voltam. Elmondtam, hogy Ré-
vész Benjáminnal meg Attilával 
együtt vállaltuk. De olyan oko-
san csinálták, hogy nem lehetett 
leírni, hogy mi hárman vállaljuk. 
Hanem úgy csúsztatni mindent… 
Egyszer azt mondtam: „Hát akkor 
felmegyek a Palotaihoz.” Elkez-
dett pattogni, mondtam: „Sándor, 
nagyon vigyázz, nagyon vigyázz, 
mert én sok mindent ismerek.” 
Aztán csendben maradt. Máskor 
azt mondtam neki: „Sándor, ak-
kor mikor megyek a börtönbe?” 
Azt mondja: „Dolgozz.” Féltek, 
féltek tőlem, mert én rengeteget 
írtam, tudod? A MUOSz-ban nem 
lehet csak úgy börtönbe tenni, 
mert nem szabad. Ha meg újság-
író is...
- Aztán beteg lettél, 100%-os rok-
kant. 
- Hát én haldokoltam. Úgy volt, 
hogy vagy meghalok, vagy nem. 
Aztán az agyrög miatt nekem újra 

kellett tanulni mindent. Tíz évig 
naponta olvastam, olvastam öt 
órán át, de nem tudtam, hogy mit 
olvasok.
- Csak gyakoroltad az olvasást.
- Csinálni kellett.
- És visszajött szépen. Akkor már itt 
laktál Rákosszentmihályon?
- Erzsébetről jöttem ide vissza. 
Révész Benjámin volt akkor az 
alelnök. Mondtam: „Én már me-
gyek, mert úgyse tudok jobban 
szolgálni.” És ide jöttem vissza.
- Mit szolgáltál a gyülekezetben?
- Hát semmit.
- És mi az első az életünkben? 
- Nekem a feleségem, ő az altere-
góm, a lelkem része. Mi, együtt. 
Erzsébeten, mikor kezdtem a 
munkámat, sokat mentünk láto-
gatni. És ott kezdtük ünnepelni 
a szülinapokat a gyülekezetben. 
Most is azt mondták, hogy milyen 
áldott idő volt. Ha a központban 
dolgoztam, délután jött a telefon, 
Annuska: „Akkor megyünk, jó? …
ehhez a családhoz.”
- Mit üzennél a mai lelkipásztorok-
nak?
- Az első: szeretni az Urat. És szol-
gálni. Szolgálni a szószékről. Ott 
van a Szentlélek öröme!

Elhangzott a Baptista Rádióban


