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1997 őszén ünnepeltük gyülekezetünk és körzetünk 100 éves
jubileumát

           Igei bevezetés:   Zsolt. 102.: 16-19.
16-17. vers: „ És félik a népek az Úrnak nevét... Mivelhogy az Úr megépítette a Siont, megláttatta magát az Ő 

dicsőségében.”

18. vers: „ Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé...”
19. vers: "Irattassék meg ez a következő nemzedéknek és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat!" 
                           /   Meg kell írni, hogy az újjászületett nép dicsérje az Urat!/

Minden missziós múltba történő visszaemlékezésben, a megtett út felmérésében az előző Igék alapján a következő
dolgokat kell meglátnunk és elfogadnunk:

a )  A missziós munka: Sion építése. Az Úr építette és építi azt engedelmes, alázatos eszközöket felhasználva.
A Sion építésének, gyülekezetek létrejöttének, erősítésének célja, hogy az Úr dicsősége  egyre nyilvánvalóbb
legyen és terjedjen az Úr félelme az emberek között.

b ) A küzdelmes út megtételéhez a szolgálattevők imádságos élete  kellett és kell! Az Úr odafordult a gyá-
moltalanok / erőtlenek, a világtól megvetettek / imádsága felé, meghallgatta könyörgésüket és így nyertek erőt
a küzdelemhez.

c  )  Irattassék  meg:  beszéljünk  róla,  hogy  az  újjáteremtett  nép  dicsérje  az  Urat,  hogy  hálát  adjon!  A
teremtendő nép, az újjászületésre  várók felé  legyen ez bizonyságtétel: az Úr nagyságos dolgairól, hogy az Úr
munkálkodik!

           A missziós munka, a lelki aratás, Sion építésének jelei.  
Az Úr által megindított ilyen munkának feltétlenül megfigyelhető jelei, jellemzői a következők:

● Az Úr által küldött aratómunkásoknak megjelenése, szolgálata.
● Az  első  kévék,  a  megtértek,  a  bemerítettek  és  ezek  számának  növekedése,  gyülekezeti  élet

megindulása, missziós alkalmak .
● Az épülő imaházak.

Ezen jellemzők szerint csoportosítva emlékezzünk körzetünk 100 éves missziós múltjára!

A ) Az Úr által küldött aratómunkások megjelenése, szolgálata.
1.0) Az Ige  Hajdúböszörményből  zendült  ki  Miskolc  irányába!  A Hajdúböszörményi  gyülekezet  vonzáskörében  ott

találjuk a 88 misszióállomás között Diósgyőr, Szirma és Miskolc gyülekezeteit is. (Az első hitvallókat Szirmáról
1891-ben merítették be Hajdúböszörményben.)

A Balogh Lajos lp. tv. által irányított ún. téli munkások különösen eredményes missziómunkát végeztek.

Ilyen missziómunkás volt Szűcs Imre tv is, aki Miskolc és környékén végezte a munkát. 
A Békehírnök 1897. évf. 184-186. oldalán tudósit Balogh Lajos és Szűcs Imre tv.-ek július 24-i látogatásáról, majd
arról, hogy itteni missziós útjuk során
1897. július 27-én Miskolcon 22 , Szirmán 4 hitvallót merítettek alá.  
Most ezzel a kezdettel induló 100 évre tekintünk vissza hálaadással!
A diósgyőri, szirmai és a miskolci misszió napról-napra erőteljesebben fejlődött. A Hajdúböszörményi  Gyülekezet
a  távolság  miatt  sem tudta  az  egyre  szaporodó  gyülekezeteket  igényük szerint  pásztorolni,  kezelni.  A misszió
fejlődése sürgetően késztette a gyülekezeteket arra, hogy Diósgyőr központtal új missziókerületet hozzanak létre!
Balogh Lajos hböszörményi prédikátor tv. a 25-éves jubileumi emlékkönyvben az önállósításról  a következőket
jegyezte fel:
„Gyülekezetünk, ha a mustármagról felemlített példázathoz visszatérünk, ágait is gyönyörűen kiterjesztette ezen idő
alatt.
Van gyülekezetünknek 6 szép ága. Ezen ágak azok a gyülekezetek, amelyeket gyülekezetünk az utóbbi évek alatt
kebeléből  elbocsátott,  azaz  önállósított.  Ezek   mindegyike  jó  összeköttetésben  van  a  törzzsel,  azaz  az
anyagyülekezettel azóta is.”

1.1.) A nevezett 6 szép ág egyike az  1898-ban, Varga Sándor  derecskei tv. vezetésével önállósult Diósgyőri Gyülekezet is.
(Varga Sándor tv. 1856-ban született és 1886-ban merítkezett be.)

Varga  Sándor  testvért  1894-ben  a  Derecskén  tartott  kiskörű  gyűlésen  Kornya  testvér  mellé  kisegítő  munkásnak
választották  meg.  1897.  szeptemberében a  karcagi  konferencián  pedig  az  általános  munkások  egyikének
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választották. Ezután kezdte szorgalmasan látogatni a Miskolc-környéki gyülekezeteket.  Ugyanekkor választották
általános munkássá Molnár János hajdúböszörményi igehirdető tv.-t  is, aki szintén több alkalommal tett látogatást
Diósgyőr, Szirma és Miskolc állomásokon.
A Balogh Lajos hböszörményi prédikátor tv. által  1898. március 8-ra összehívott konferencián, Berettyóújfaluban
határoztak a Berettyóújfalui és a Diósgyőri Gyülekezet /Körzet/ önállósításáról. Ezen a konferencián döntöttek arról
is,  hogy Varga  Sándor  tv.  a  Diósgyőri  Gyülekezet  és  Körzet  vezetését  vegye  át  és  költözzön  Diósgyőrbe.  /A
Berettyóújfalui Gyül. vezetésével Molnár János tv.-t bízták meg./

Varga  Sándor  tv.  1898.  májusában  költözött  családjával  együtt  Diósgyőrbe. A  szolgálatba  való  beiktatása,
kézrátételes avatása Balogh Lajos tv. vezetésével 1900. aug. 30-án volt.

Ezt megelőző időkből - még  mint a Hajdúböszörményhez tartozó gyülekezetekről készült - kimutatás szerint:
1894-ben: Diósgyőrben: 7 gyül. tag

Szirmán: 18 gyül. tag
1895-ben: Diósgyőrben: 7 gyül. tag

Szirmán: 15 gyül. tag
1896-ban: Diósgyőrben: 19 gyül. tag

Szirmán: 25 gyül. tag
Miskolcon: 1 gyül. tag volt.

A diósgyőri,  szirmai és a miskolci misszió napról-napra erőteljesen fejlődött.  Ebben az időben Diósgyőr volt  a
központ, bár Szirmán nagyobb volt a létszám, de a prédikátorlakás Diósgyőrben volt. Miskolc létszámban is kisebb
gyülekezet volt ekkor, az imaház is itt volt a legkisebb.

Varga Sándor tv. beiktatását követő napon a bizottság tagjai javasolták a testvér felvételét a misszió-iskolába./ Ez az
iskola ekkor Debrecenben működött, tanévenként decembertől- májusig./

Varga Sándor tv küzdelmes élettel, hűséges szolgálattal munkálta a körzeti misszió erősödését. Kezdeti  magvető
munkájának is gyümölcse, hogy most 100 éves missziós útra emlékezhetünk vissza!

1.2.)  / Varga Sándor tv. a nehéz szolgálatban hű segítőtársra talált Fodor István   testvérben.  

Fodor István tv. 1871.01.01-én született Őr községben /Szabolcs m./
1891-ben vonult be katonának, leszerelése után a Postahivatalnál helyezkedett el
1897-ben  feleségül  vette  Nyitrai  Zsuzsannát  /  1877-1983./  Ezidő  tájban  került  kapcsolatba

baptistákkal és törekedett az igazság megismerésére.

1903. pünkösd hétfőjén feleségével együtt, Varga Sándor prédikátor testvér által bemerítkezett.

1906.  január  1-én lépett  a  misszió-munkába.  Egy körzeti  konferencián  megválasztották  Varga
Sándor tv. mellé állandó evangélistának. Ezzel a lépéssel teljesítette az  Úrnak tett ígéretét, amelyet betegágyán tett.
E szerint, hogyha a súlyos - orvosai szerint reménytelen - betegségéből az Úr  meggyógyítja, úgy egész életét az Ő
szolgálatára ajánlja fel. Ezzel a döntéssel lemondott nyugdíjat biztosító, nagyobb jövedelmű állásáról is.

1908. május 17-én a körzet kérésére prédikátorrá avatták fel. Varga s. tv. diósgyőri, Fodor István
tv. pedig miskolci  székhellyel végezte a szolgálatot. Varga S . tv-rel a  mintegy 15 éven át végzett munkában teljes
egyetértés volt.

1910.  november 1-től  megbízást  kapott  a  körzetében  lévő missziós  munkákkal  kapcsolatosan
felmerülő összes ügyek intézésére.

Varga S. tv.-rel  együtt nagy lelkesedéssel,  buzgósággal szolgálta az Úr  ügyét. A gondterhes napokban, a nagy
család gondjai mellett végzett magvetés munkáját gazdagon megáldotta az Úr a lelki áldások, az aratás örömével.

Minden évben voltak megtérések és bemerítések: 25-35-50, sőt egy nyáron 60 főre emelkedett az újszülöttek száma.
A misszió-állomások is úgy megszaporodtak, hogy a Noszvaj körülieket / 7 gyülekezetet / önállósítani kellett Bíró
Imre tv. vezetésével, akinek munkálkodása nyomán 1912-ben már új  imaház épült Noszvajon. Bükkzsércen 2 év
alatt 27 tagú gyülekezet alakult és szintén új imaház épült.

Bíró Imre tv. 1916-ban a román harctéren elesett, így aztán körzete ismét visszakerült Miskolc-Diósgyőrhöz.

Az I. világháború idején Fodor István tv.-t is behívták frontszolgálatra. A 4 megyére kiterjedő körzet /kerület/ Varga
Sándor  tv.-re  maradt, a 7 gyermekes család pedig apa nélkül maradt itthon.

Az Úr megőrző kegyelme révén 2 év után visszatérhetett a háborúból. Leszerelése után folytatta a missziós munkát.

A feladat nagyságát és egyben a munkálkodást kisérő áldást jellemzi a  megnövekedett kerület, amelyben a követke-
ző állomások voltak:

Miskolc,  Diósgyőr,  Szirma,  Hejőcsaba,  Görömböly-kőbányatelep,  Sajószentpéter,  Zsolca,  Mezőnyék,  Ládháza,
Igrici, Szikszó, Tiszagyulaháza, Tiszaszederkény, Tiszalúc, Boldva, Szendrő, Szendrőlád, Csát, Hejőpapi, Hejőbába,
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Csincse-tanya, Barcika, Pereces-bányatelep, Mályi, Szalonna, Tard, Eger, Egerszólát, Noszvaj, Szomolya, Perkupa,
Varbó, Bükkzsérc, Égerszeg, Disznóshorvát, Szin, Bőcs, Sajókesznyéten, Jablonka stb.

1.2.1.) 1920. augusztus 20-án   Varga Sándor tv. a miskolci gyűlésen kérte a felmentését a körzeti munkából, idős / 63 éves
/ korára való tekintettel. Ezután Varga S. tv. a kerületből gyermekeihez, Derecskére költözött.

Ezen a gyűlésen határoztak a megnövekedett Égerszögi kerület 3 részre osztásáról és így alakult meg:

■ a Miskolci  körzet   /Miskolc és vidéke/ Fodor István tv. vezetésével,

■ a Felvidéki körzet    Széll Mihály tv. vezetésével,

■ a Tiszamenti  körzet   pedig Horkai tv. vezetésével.

1.2.2.) 1924. november 1-én   a Miskolci Körzet Szirmán tartott gyűlésén megtörtént a Miskolci Körzet megosztása is

■ Diósgyőr   különvált és Csizmárk István tv. lett a prédikátora. /Az önálló Diósgyőri Gyülekezet 1935-ben
Juhász Tivadar tv-t hívta meg prédikátorának. 1945 után a Diósgyőri Gyül. újból a Miskolci Körzethez
tartozott./

■ Tiszagyulaháza   Halász Lajos tv. vezetésével önállósult.

■ A Miskolci Körzet   Fodor István tv. vezetésével, Miskolc, Szirma, Szikszó, Csanálos, Sajószentpéter, Hejőpa-
pi, Nyékládháza, gyülekezetekből állt. /1928-ban írt munkájában Csopják Attila tv. 10 állomást említ meg./

1.2.2.) Fodor István lp. tv. hűséges szolgálata 1944. november 29-én bekövetkezett halálával ért véget.   Életét az udvaron
becsapódó akna repeszei oltották ki. A háborús körülmények miatt ideiglenesen a családi ház kertjében temették el.
Exhumálása utáni temetését a Deszka-temetőben Juhász Tivadar diósgyőri lp. tv. végezte.

1.3.) A prédikátor nélkül  maradt Miskolci  Körzet  kérésére,  Fodor István tv. fia  Fodor Lajos   lp.  tv.  vállalta   a körzet
ideiglenes  pásztorolását.  Ideiglenesen  mert  a  M.-i  Körzetnek  volt  meghívott  lelkipásztora,  Laczkovszki  János
szeminarista személyében és volt állandó evangélistája is: Lippai Pál  tv. E  két testvérről csak annyit lehetett akkor
tudni, hogy hadifogságban vannak.

1.4.)     Laczkovszki János   testvér hazatérése után   a Fodor Lajos tv. által összehívott körzeti gyűlésen a nagy kiterjedésű
Miskolci Körzet kettéosztásáról határoztak:

● Fodor Lajos tv.  Sajószentpéteri körzetet,
● Laczkovszki János tv.   pedig a Miskolci Körzetet vállalta, ahol  mintegy 17 évig szolgált hűségesen. 1965-ben

a Pesterzsébeti Gyülekezet hívta meg lelkipásztorának és egyidejűleg megválasztották a M.B.E. elnökének is,
és a Baptista Világszövetségben is töltött be tisztséget.

1.5.) Az Ige Hajdúböszörményből zendült ki Miskolc irányába! Ezzel  a bevezetéssel kezdődött az Úr által küldött lelki
munkásokat ismertető fejezetünk.
Ez ismétlődött meg   Patkás Gábor   lelkipásztor tv. szolgálata által is.   Ugyanis 1965. június 27-én vasárnap de.
Patkás testvér bejelentette a Hajdúböszörményi Gyülekezetnek, hogy elfogadta a Miskolci Gyülekezet és Körzet
meghívását

1.5.1.) Patkás Gábor tv. 1910. november 26-án született Sarkadkeresztúron. A család 16 gyermeke közül ő volt a 15. A
család  nehéz  anyagi  körülmények  között  élt  és  így  a  gyermekek  számára  is  kijutott  bőven  a  munkából.
Játszótársa hívta el egyszer az imaházba, vasárnapi iskolába, és azután rendszeresen járt oda, bár a család nehezmé-
nyezte és egyszer egy évre ki is tagadta. 15 éves korában tért meg és 1925. november 11-én Takács János prédikátor
által  Sarkadkeresztúron  bemerítkezett.  Ezután  még  buzgóbban  szolgált  a  családi  fékezés  ellenére  is.
A gyülekezet  javaslatára 1931-ben vették fel  a teológiára és 1935-ben végezte el tanulmányait.  1935. dec.  6-án
Okányban Bányai Ferenc és Kovács Imre vezetők avatták fel lelkipásztorrá.

1.5.2.) Egy  év  után  a  Békési  Gyülekezet  hívta  meg  lelkipásztornak,  de  közben  két  és  fél  évre  elvitték  katonának.
Leszerelése után közvetlenül, 1939. ápr. 10-én kötött házasságot Szuszán Ilonával és még aznap beiktatták a Békési
Gyülekezetbe Kovács Imre és Kovács Mihály lelkipásztorok, akik a menyegzőn is szolgáltak. 15 évig /1939-1954./
szolgált a kiterjedt Békési Körzetben, megküzdve a missziós-utak fizikai erőt, egészséget megpróbáló kerékpározás,
motorozás  fáradalmaival  is.  Emellett  sokat  munkálkodott  a  Décsei  kertben  az  ifjúsági  konferencia  helyének
kialakításában a MBISZ Körösvidéki Kerületének megalakításában, amelynek aztán 6 évig volt a titkára. Később,
néhány  évtizedre  az  Egyháztanács  és  a  Központi  tanács  tagjaként  is  dolgozott.  Saját  gyermekük nem volt,  de
örökbefogadták a lucfalvai körzet mártír prédikátorának, Barabás Jánosnak 3 éves Etelka kislányát. Évekig adtak
otthont a távollakó lelkimunkások gimnazista gyermekeinek.

1.5.3.) Békés után 1954-65-ig Patkás tv. Hajdúböszörményben szolgált. A nagy gyülekezetben , a kiterjedt körzetben, a
szeretetházban végzett sokoldalú  missziós munkát, lelki gondozást.

1.5.4.) Patkás  Gábor  tv.  1965-1976-ig  volt  a  Miskolci  Körzet  lelkipásztora.  Formálisan  1970-ben  ment  nyugdíjba,  de
egészen 1980-ban történt Békésre költözésükig tapasztalhatta a körzet  mindkettőjük önzetlen szolgáló szeretetét.
/Az imaházépítéssel kapcsolatos szolgálatukról a későbbi fejezetben!/

1.5.5.) Patkás tv 1980-1996-ig Békésen töltött éveiben nagy buzgalommal vett részt az ottani imaházépítés munkáiban is.
Mindig az Úr  ügye maradt a központi témája. Utolsó éveiben már csak tolókocsiban mehetett az Úr házába, majd
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később már ágyhozkötötten, erős fájdalmak  között várta a hazahívó szót, így fogadta a testvérek látogatását és így
tudott a látogatóknak még vigasztalással is szolgálni.

1996. június 23-án érkezett a  hazahívó szó, Patkás bácsi megnyugodott. Temetése 1996. június 27-én volt Békésen.
A gyászistentiszteleten igeszolgálatot dr. Almási Mihály szövetségi elnök és Révész László lp. testvérek végeztek.
Patkás tv. életútját dr. Mészáros Kálmán tv. a Történelmi Bizottság elnöke ismertette.

1.6.) Balog Miklós tv 1976-1989-ig volt a Miskolci Körzet lelkipásztora. Az ő lelkipásztori szolgálata kezdetén a kis Ónodi
Gyülekezet  is a Miskolci Körzet misszió-állomása lett. Balog M. tv. vállalta az ónodi testvérek pásztorolását is.
1989-ben Balog M . tv. elfogadta a Pécsi Gyülekezet és Körzet meghívását.

Örülünk annak, hogy Balog M. testvérék az 1989-96-ig tartó pécsi szolgálatuk után visszaköltöztek Miskolcra és
Balog tv. mint nyugdíjas lelkipásztor a más körzetektől kapott megbízatása mellett körzetünkben is készségesen
vállal szolgálatot.

1.7.) ifj. Szilágyi Sándor lp. tv 1989-93-ig szolgált körzetünkben. 1993-ban a Rákosszentmihályi Gyülekezet meghívását
elfogadva, fejeződött be itteni szolgálata.

1.8.) Petrik Ádám lp. tv. 1995. augusztusától végzi körzetünkben hűséges szolgálatát.

1.9.) Körzetünk lelkipásztor nélküli időszakában  ügyintéző, helyettesítő lelkipásztori  szolgálatot végeztek: dr. Mészáros
Kálmán, Juhász János, dr. Almási Tibor, H. Vadász János lp. testvérek és Zentai László  lp. tv. mint az Északi
Missziókerület elnöke.

1.10.) Hálaadással emlékezünk meg a már elköltözött, volt lelkipásztor testvérről, id. Miklós Istvánról és a nyugdíjas éveit
Miskolcon töltő, Molnár Ferenc lp. testvérről, akik segítettek a szolgálatban.

1.11.) Az Úr oly módon is megáldotta az elődök munkáját, hogy a Miskolci Gyülekezetből két fiatal vállalta a lelkipásztori
szolgálatot,  nevezetesen  ifj.  Pető András  tv.,  aki   jelenleg  a  Békéscsabai  Gyülekezet  és  Körzet  lelkipásztora  ,
valamint Vágó István tv., aki  most a Pécsi Gyülekezet és Körzet lelkipásztora.

Az előzőekben ismertetett visszatekintésben felsorakoztak előttünk az Úr szőlőjének munkásai. Amit
az elvégzett missziómunkáról feljegyeztünk, az kevés, nem is szólhattunk mindenkiről. Nem is a mi feljegyzésünk a
meghatározó, hanem, amit fent az aratás Ura készített és készít.

Hálaadás  és  magasztalás  az  Úrnak  az  általa  küldött  munkásokért!  Azokra  vonatkozóan,  akik   már  elköltöztek
megemlékezésünk  részletesebb,  bővebb  volt,  a  Zsid.13:7  szerint  életük  végéig  figyelemmel  kísértük  szolgáló
életüket, hogy hitük és odaszánásuk a szolgálatra világítson előttünk az Úr követésében! A még  munkálkodókra
gondolva: Urunk gazdag áldását erejét kívánjuk életükre szeretettel!

Hadd fejezzem be a költő szavaival a  megemlékezést:

Stefura Erzsébet: Gyertya az Úr kezében!

/ A vers korábbi szavalójára vonatkozóan is beteljesült az ami a versből hallható: „ S ha fogyó élte végsőt lobban,
Elalszik majd Isten kezén...”/

B) Az első kévék, a megtérések, a bemerítettek, gyülekezeti élet 
megindulása, missziós alkalmak, ének- és zenekarok szolgálata.

1.) Miskolcon élt a környék legrégibb gyülekezeti tagja, özv. Szűcs Bertalanné, aki 1892-ben merítkezett be.

2.) 1894.  augusztus  20-án  Hajdúböszörményben  a  8  km-re  lévő  Lovász-tóban  Szirmáról  11-en,  Diósgyőrből  5-en
merítkeztek be.

3.) Ezt követte  1896-ban egy Szirmai  bemerítés,  ahol  az ottani  első hívőket,  Molnár Sándort  és nejét  merítették be,
valószínűleg Miskolcról.

4.) 1897. július 27-én - ahogy az előzőekben már elhangzott- Miskolcon 22 , Szirmán 4 hitvallót merítettek alá Balogh
Lajos és Szűcs Imre testvérek.

5.) 1910. november 1-én Fodor István  tv. felavatásán a miskolci  imaházban tartott esti istentiszteleten a diósgyőri fúvós-
és a miskolci  vonós-zenekar szolgált.

6.) Évenként szaporodott a gyülekezetek, a megtérők száma, voltak bemerítések:

7.) 1910. december 12-i keltezéssel   az Egri Újság tudósít az Egerben induló misszióról, a rendszeres gyülekezeti élet
kezdetéről. A Bh. 1910. évi 272. számában is leközölt tudósítás szerinti  istentiszteleten Fodor István és bizonnyal
Varga Sándor  tv-ek szolgáltak, a tardi énekkar közreműködésével.

8.) 1911. május 14-én Noszvajon  11-en keresztelkedtek meg. A bemerítés szolgálatát Fodor István tv. , az Úrvacsorai
szolgálatot Varga Sándor tv. végezte. Az ünnepélyen a tardi és a diósgyőri fúvós-zenekar  is szolgált.
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9.) 1911. június 5-én /pünkösd-hétfőn/ 19 megtérőt merített be Varga Sándor tv. a Sajó vizébe. A Sajó  mindkét partján
igen nagy számmal   jelentek meg a különböző helyekről  érkezett  gyülekezeti   tagok és  a  hozzájuk  csatlakozó
érdeklődők a szomszéd községekből. A folyó innenső oldalán a szirmai  énekkar énekelt és Fodor I. tv. hirdette az
Igét, a túlsó oldalon pedig a miskolci énekkar szolgált és Bíró Imre tv . szólta az örömüzenetet. A bemerítettek által
Szin és Teresztenye községekben új misszió-állomás alakult  meg.

10.) 1914 február 21-én indult Varga Sándor tv. Miskolcról két  szirmai tv. kíséretében a Bódva völgyén fel Szalonnáig.
Varga Sándor  tv. Szalonnán maradt és ott hirdette az Igét. A két munkatárs továbbment hosszú gyaloglással Éger-
szegre és Teresztenyére és ott missziózott, majd vasárnap fúvós-zenekar kíséretében érkeztek vissza Szalonnára.
Ezután a misszió-út a fúvós-zenekar közreműködésével  folytatódott,  Szinig  vonattal,  onnan gyalog Sződligetig
majd Jablonkáig . Útközben is bizonyságot tettek J. Krisztusról igei és zenei  szolgálattal egyaránt.  Az egyhetes
misszió-út Jablonkán fejeződött be, öröm és áldás kísérte.

11.) Az I. világháború idején sok megpróbáltatás érte a Diósgyőr-Miskolci Gyülekezetet, Körzetet, de sok örömre is volt
ok:

1917. pünkösd-hétfőn 22-en keresztelkedtek meg , 7-en igen távoli vidékről valók.

1920-as  országos  misszió-jelentés  szerint Diósgyőr-Miskolcon 14 orosz hadifoglyot is  bemerítettek,  akik
hazatérve vitték az örömhírt. 1920-ban egyébként 25 volt a bemerítettek száma a feljegyzés szerint.

12.) 1921-ben újabb 38 bemerítettel  nőtt a gyülekezeti  tagok száma.

Az 1921. július 15-i  Bh. tudósítása:

A diósgyőri énekkar és a miskolci zenekar összefogott és a gyülekezetek fiatalságával a Dióshoz tartozó perecesi
bányatelepre  mentek szolgálni.  Egy ottlakó testvér  házának tágas  udvarán,  mintegy 600 főnyi  hallgatóság előtt
szólták az Igét: Várallyai János, Tresánszky Vilmos, Csizmárk István és Hubai György testvérek.

13.) 1922. november 22-én este Baranyai Mihály tv. evangélizációt tartott Miskolc legnagyobb szállodájának termében. Ez
alkalommal a diósgyőri és miskolci énekkar szolgált a nagyszámú hallgatóság előtt.

14.) 1924-ben háromszor volt bemerítés: Miskolcon 15, Szikszón 21, Tiszagyulaházán 10 lélek merítkezett be.

15.) 1925.-ben a Bh. 20. számában Fodor I. tv. arról ír, hogy vészfelhők borongtak a Miskolci Körzet egén. Az ellenség
kárörömmel  várta,  hogy  a  lelki  munka  gyümölcsét  elveri  a  jég.  Imádságban  kérték  az  Urat  a  kegyelemeső
kiáradásáért. Az imameghallgatásról a bemerítések sorával számol be:

-Húsvét-hétfőn  Görömböly-Tapolcán  6   megtért  lélek  tett  bizonyságot  a  fürdő  vendégek  előtt
bemerítkezésével. A miskolci ifjúság szépen hangzó énekeivel szolgált.

-Áldozócsütörtökön Sajószentpéteren,  ahol legnagyobb mértékben fenyegetett  a vész,  szintén 6 fehérruhást
merítettek be a Sajó vizébe, mintegy 2000 főnyi közönség jelenlétében, a miskolci ének- és zenekar szolgálata
mellett.

-Végül Ócsanáloson 21 újjászületett lélek  tett bizonyságot hitéről a  Hernád vizébe történt bemerítkezéssel.

16.) 1926. március 25-én ifjúsági konferencia volt a már említett miskolci szálloda nagytermében, ahol Csopják Attila tv.
hirdette az Igét.

17.) 1930. július 13-án a felépített új  miskolci  imaház  megnyitásán Udvarnoki András és Csopják Attila tv.-ek hirdették
az Igét. Az énekkart Tóth Gábor tv. vezette és ő is készítette fel a szolgálatra.

18.) 1941.  pünkösd-hétfőjén nagy öröme volt  a  Miskolci  Gyülekezetnek.  Az örömre az  adott  okot,  hogy az  imaház-
udvaron elkészült új bemerítő medencében a 35 éve szolgáló Fodor István lp. tv. 24 megtért lelket merített be. /A
bemerítettek között volt Nagy Vilmos testvérünk is, aki később mint a gyülekezet diakónusa, hosszú éveken át az
énekkar vezetője és presbitere szolgált hűségesen./ A bemerítésen Juhász Tivadar diósgyőri lp. és Szegedi Ferenc
kispesti tv-ek segédkeztek. Ez volt a 70 éves Fodor I. lp. tv. utolsó bemerítése.

19.) Természetesen az évek múlásával sem szakadt meg a drága fény! Az Úr oltárán igaz szívvel áldozók, szolgálattevők
munkáját  is  megismétlődő bemerítések,  missziós  alkalmak  kisérték.  A múlt  legutolsó  évének  két  eseményével
fejezem be a visszatekintést, e szerint:

1996. május 19-én ünnepelte a körzet az országos baptista misszió 150 éves jubileumát. Ezen az ünnepélyen Szebeni
Olivér ny. lelkipásztor, teológiai tanár tv. emlékezett meg a múlt lényegesebb eseményeiről./ Erről az alkalomról az
Észak-Magyarország  1996. május 14-i száma is hírt adott./

1996. május 26-án pünkösdkor Szirmán 7 fiatalt merített  be Petrik Ádám lp. tv. a Miskolci Körzetből, 1 fiatalt pedig
a Boldvai Gyülekezetből.
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A múlt év végével bezárólag a Miskolci Körzet létszáma:

-Miskolc: 103 gyülekezeti tag, 66 lelki gondozott,

-Szirma:    60 gyülekezeti tag, 25 lelki gondozott,

-Diósgyőr: 17 gyülekezeti tag, 5 lelki gondozott,

-Ónod:        7 gyülekezeti tag, 1 lelki gondozott.

Összesen:187 gyülekezeti tag, 97 lelki gondozott.

C) IMAHÁZAINK.
1.) MISKOLC:

1.1.) Az első miskolci imaház az akkori Sörház u. 5. szám alatt állt. Ez egy alacsony, mestergerendás, zsindelyes épület
volt. Az épület falazata üreges volt, oldalait deszkára szegezett, bevakolt nádborítás képezte. Az imaház utca-felőli
részén 2, az udvar felőli  oldalán 3 kis ablak volt. A bejárati ajtó az  udvar felőli oldalán nyert elhelyezést. Az
imaterem utca-felőli  végén kb. 1/3-ad részben, mintegy 30 cm  magas emelvény állt, közepén az egyszerű asztalból
álló szószékkel, rajta a bibliatartón a nagy Bibliával. Az ének-, és zenekar a szószéktől jobbra és balra foglalt helyet.
Az emelvényen volt a harmónium is. Az  imaház hosszában két oldalra elrendezett ülőhelyek, összecsukható támlás-
székek ill. lócák voltak.

Abban az időben az imaház előtt egy patak folyt és azon keresztül egy pallón át lehetett megközelíteni az imaházat.

Az imaház 1910. előtt épült / pontos dátuma nem ismert/ , Fodor  István tv. felavatása 1910. november 1-én ebben
az imaházban volt.

1.2.) A  második miskolci imaház:

Az 1920. évi miskolci gyűlés jkv-e szerint napirendre került a  meglévő miskolci  imaház ügye, hogy rossz állapota
miatt javítani kellene, de nem látszik érdemesnek,  hanem új imaház építésére kell gyülekezeti gyűjtéseket indítani
Ennek nyomán tégla-alakú és -színű perselyeket készítettek és küldtek ki a körzet állomásaira. A perselyeken ez a
felirat volt: „Csak egy téglát az  imaházépítés javára!” Az 1922-ben megjelent Bh. 234. oldalán található Wágner
János újpesti testvér által készített új  miskolci  imaház  tervrajza. Sajnos ez  nem valósulhatott meg. Helyette egy
kisebb, egyszerűbb imaházat építettek.

Az imaházépítés céljára történő adakozás iránti kérelem a Bh. 1930. áprilisi  26-i számban is olvasható, Fodor István
tv. aláírásával.

A kivitelezés során felmerültek nehézségek is, így a kedvezőtlen anyagi körülmények mellett az is, hogy először
Fehér Lajos építő mester tv. volt az , aki elvállalta az építést, de az építés megkezdése előtt ő tragikus körülmények
között meghalt. Ezután Szűcs Bertalan építőmester tv. vállalta és be is fejezte az imaház felépítését.

Az imaház testvéri összefogással, pénzbeli  áldozatvállalással és fizikai  munka odaszánásával épült fel az előző
imaház telkén.

Az imaház megnyitására 1930. július 13-án került sor.

1.3.)     A harmadik / a jelenlegi / miskolci imaház.  

Miskolc város területrendezési terve alapján az előző imaház és a Kölcsey utcában lévő lelkipásztor-lakás ingatlanjai
kisajátításra kerültek. Ezért szükségessé vált egy új imaház építéséről gondoskodni.

Az imaházépítés munkájában meghatározó szolgálatot vállalt áldott emlékű Patkás Gábor lp. tv. Ez  megnyilvánult
az előkészítő munkában / a megfelelő építési telek keresésében, a terveztetésben / éppúgy, mint a későbbiekben az
építés szervezésében, a munkára buzdító lelki irányításban, és a fizikai  munkában való példamutató részvételben is.
Ebben a szolgálatban is fáradhatatlan segítőtársa volt Patkás testvérnő, Ilonka néni, akit szeretettel köszönthetünk
mostani megemlékezési ünnepélyünkön is!

1.3.1.) Az imaházépítés 1972. szeptemberében kezdődött. Az ünnepélyes alapkő-letétel 1972. szeptember 26-án volt, ahol
megjelentek:

● az alapozási munkák végzésében résztvevők, Patkás Gábor lp. tv és más testvérek, építők, valamint

● az utcán elmenők egyrésze, akik figyelték az imaház alapkő letételének ünnepélyes aktusát.

A gyülekezet két idős tagja: Szűk Albert és id. Szabó Lajos testvérek letérdelve imádkoztak és úgy tették le az
alapkövet.
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Az új imaház építése alatt került sor 1973. január 28-án  vasárnap este 6 órai kezdettel a régi imaházban az  utolsó és
ünnepélyes búcsúztató istentiszteletre Patkás Gábor vezetésével.

Ettől  kezdve az új imaház megnyitásáig a miskolci testvérek a diósgyőri testvérek vendégeként és velük együtt a
diósgyőri  imaházban tartották gyülekezeti összejöveteleiket.

1973. február 20-22-ig megtörtént a régi imaház lebontása.

Az új imaház első terve a telek beépíthető területhányadát figyelembevéve készült és a jelenleginél egy lényegesen
kisebb épület megépítését irányozta elő. Tekintettel arra, hogy a lebontott lelkipásztor-lakás helyett az új épületben
kellett  lelkipásztor-lakást  is  kialakítani,  a  városi  építésügyi  hatóság  megértő  volt  és  engedélyezte  a  jelenlegi,
nagyobb imaház-épület megépítését

Csodálatos volt  az építés menete.  A gyülekezet  és az ország más gyülekezeteinek összefogása,  áldozatvállalása
mutatkozott  meg.  Az  áldozatvállalás  megnyilvánult  a  lelkes  munkavégzésben  és  adakozásban  egyaránt.  Az
építkezés megindulása előtt a Miskolci Gyülekezet tagjai felajánlásokat tettek az építkezés céljára. Többen vállalták
személyi  kölcsön  felvételét  is,  hogy  adakozni  tudjanak.  A  rendelkezésre  álló  pénzalap,  az  adakozásokat  és  a
kisajátításkor  kapott  összeget,  valamint  azt  is  figyelembevéve,  hogy  a  régi  gyülekezeti  épületek  bontásából
származó tégla is felhasználásra került, nem látszott elegendőnek a várható költségek fedezésére. Ebből  kiindulva -
bár sohasem veszítettük el az Úrba vetett bizodalmunkat, hogy Ő segíthet - a Biblia szerint is kötelező számvetés
arra  késztetett,  hogy  a  kivitelezési  elképzelések  módosuljanak,  egyszerűsödjenek!  A  bizalmunkat  illetően  nem
szégyenültünk meg. Menetközben érkeztek testvéri adományok, ezek között külföldről is.

Az építkezés lendülete, a testvéri összefogás látványa, az Úr segítő erejének látható megnyilvánulása a környék
lakói számára is jó bizonyságtétel volt.

Az építkezést id. Mátyás Dezső építőmester tv. vezette, a tervezői művezetést Marosi Béla tv végezte. Jelentős volt
az  a munka, amit Józsa Ferenc / békési tv./ végzett, nevezetesen a padok kivitelezése, az emelvény és a mennyezet,
továbbá az ajtók, ablakok asztalos munkáinak elvégzése.

 1.3.2.) Az  új  /  a  jelenlegi  /  imaházat  megnyitó  ünnepélyes  istentisztelet: 1974.  május  25-én  szombaton  18  órakor
kezdődött, majd vasárnap folytatódott és fejeződött be.

2.)   SZIRMA:

A szirmai misszió kezdetének éve: 1891. Ebben az évben merítkeztek be az első megtértek: Szabó József és Faragó
Ferenc tv.-ek, akiket Hajdúböszörményben Kornya Mihály tv. merített be.

2.1.) Az első gyülekezeti összejövetelek helye 1895-1904-ig Szabó József tv. lakásán, majd 1905-1912-ig id. B.Tóth József
tv. házánál voltak.

1912-ben a tulajdonképpeni első imaházként egy lakást vásárolt meg a gyülekezet. Ez egy régi épület volt és állandó
javítást igényelt.

2.2.) Egy új imaház építésének gondolata, terve már 1948-ban napirenden volt. Az építkezéshez már   bizonyos feltételek /
építési telek, építőanyag / is adottak voltak, de az építkezés megkezdésére ekkor mégsem kerülhetett sor.

2.3.) Az új imaház építésével kapcsolatos döntésben fordulópontnak tekinthető özv. Füleki Lászlóné testvérnő 1988-ban a
gyülekezetnek tett felajánlása. Testvérnőnk 200 ezer Ft-ot ajánlott fel vagy a régi imaház felújítására vagy egy új
imaház  építése  céljára.  Ez  az  áldozat  elindított  egy  folyamatot.  Egyrészt  elősegítette  a  gyülekezetet  abban  a
döntésben, hogy új imaházat kell építeni, másrészt buzdított másokat is az áldozatvállalásra.

1989-ben /anyáknapján/ a gyülekezetben megtették a testvérek felajánlásaikat. Ennek eredményeként 1,200.000,- Ft
állt rendelkezésre az induláshoz.

Igen nehéz, küzdelmes utat tett meg a gyülekezet az építés megindításától kezdve. A bonyolult ügyintézési munkák
elvégzésében Tamás Pál tv. közreműködése nélkülözhetetlennek bizonyult.

Kezdetben a jelenlegi imaház telke építési tilalom alatt állt. / Az így felmerült problémák megoldásában, tervező
megbízásában segítséget nyújtott gyülekezeti megkeresésre, Béres Pál ,volt tanácstag is./

Az  imaház  terveit  Újvári  Andor  építész  készítette  el.  Az  építési  engedélyt  1990.  március  13-án  kapta  meg  a
gyülekezet. Az építési engedély a régi épület keskeny telkére vonatkozott és így feltételezte a régi imaház egyidejű
lebontását is.

2.3.1.) Az  új  imaház  alapozása  1990.  áprilisában  kezdődött  meg.  Az  ünnepélyes  alapkőletételi  istentiszteletnél:  Dr.
Mészáros Kálmán tv. a körzet volt ügyintéző lelkipásztora és ifj. Szilágyi Sándor a körzet új lelkipásztora szolgált.

Az imaház-objektum jelenlegi elrendezését befolyásolta a lehetőségek szerint fokozatosan bővülő, beépíthető telek.
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Az imaház-lábazat építése közben, a rendszerváltást követően, kártalanítás eredményeként jutott a gyülekezet ahhoz
a cseretelekhez, amelyen a szolgálati lakás épült meg.

Az imaház melletti parkoló helyén egy fűszerbolt állt. Miután a gyülekezet vezetősége meggyőződött arról, hogy az
ingatlan tehermentes és megvásárolható, megvásárolta ezt a területet.

Az  Úr  segítségével  az  építési  munkák  folyamatosan  haladtak.  Megtapasztalta  a  gyülekezet  a  testvéri  segítség
megnyilvánulását pénzbeli adományban és fizikai munkavégzésben egyaránt. Része volt az építkezés támogatásának
-a szirmai testvérek által hozott, meghatározó áldozaton túlmenően - a központunk által nyújtott kölcsön, a Miskolci
Gyülekezet  adakozása  és  munkavégzése,  külön  megemlítve  ezen  belül  Víg  József  építőmester  tv.  munkáját.
Megnyilvánult a segítség továbbá a Miskolci Körzet egésze részéről és más körzeten kívüli testvérek adakozása által
is.

2.3.2.) Az új imaház megnyitó istentisztelete: 1992. július 12-én volt

2.3.3.) A jelenlegi kivitelét az imaház-objektum az imaház megnyitása után az 

● 1993-ban megépült szolgálati lakással és az

● 1997-ben befejeződött parkoló terület kialakításával és a teljes ingatlan kerítésének megépítésével

nyerte el.

/Említést érdemel  még az imaház bemerítő  medencéjének hátterét képező - a Jordán folyót a Hermon hegyével
ábrázoló - falfestmény, amelyet Megyesi József ny. nagyváradi lp. tv. készített el a múlt évi bemerítésre./

„Nemes áldozatra készen...”  Ennek bizonysága és mindenekelőtt az Úr iránti  hálaadásra kell, hogy késztessen az,
hogy a felépített objektum: anyag költsége: 7,000.000,-Ft, a ledolgozott munkaórák száma: 20.000, az épület értéke
mintegy 18,000.000,- Ft.

3.)  DIÓSGYŐR:

A bevezetőben ismertetett  hajdúböszörményi  kimutatás  szerint  Diósgyőrben  1894-ben 7 gyül.-i  tag volt.  Varga
Sándor lp. tv. 1898. évi, Diósgyőrbe költözésével, itt volt a körzet prédikátorának lakása.

3.1.) Az  első imaház és egyben a szolgálati lakás céljára szolgáló , 1898-ban épült lakóház-ingatlant 1907-ben vásárolta
meg a gyülekezet.

3.2.) A második imaház - amelyik a jelenlegi imaháznak kezdeti változata - 1938-ban épült, az első imaház lebontása után
és annak helyén.

3.3.) A jelenlegi imaház az előző változathoz képest egy új, két állószékes nyeregtető-szerkezet kialakításával módosult
1968 évben.  A módosítással  az utcai,  1 m-es  kiugrás  /szélfogó/ is  tető alá került.  Ezen módosítás tervezője  és
építésvezetője Soós István tv. volt.

3.3.1.) A jelenlegi imaház-ingatlan vonatkozásában ezek után még több kiegészítő ill. felújítási munkákra került sor:

● 1971-ben a vízbevezetésre, 1983-ban pedig az utcai kerítés kivitelezésére került sor.

● 1993-ban épült meg az új gondnoki lakás. Ez kezdetben felújításnak indult, de a munka kezdetén
bebizonyosodott,  hogy a  régi  lakás  állapota  nem tesz   lehetővé  egy  kiegészítő  felújítást.  Tehát
teljesen  új  lakás  felépítésére  került  sor.  Ennél  az  építkezésnél  is  megnyilvánult  a  körzet
testvériségének összefogása az adakozásban és munkavégzésben egyaránt. /Itt éppúgy, mint másütt
is, jelentős volt Vígh József és Faragó Bertalan testvérek szakmunkája./

● 1996-ban egyrészt a központi fűtés kivitelezése, felszerelése történt meg, amelyet Balog Árpád tv.
végzett, másrészt sor került a tetőszerkezet felújítására és a födém szigetelésére is.

● 1997-ben  az  imaház  belső  festése,  tatarozása  valósult  meg.  /A  tetőszerkezet  felújításához,
födémszigeteléshez és a belső festéshez központi támogatást is kapott a gyülekezet.

4.) ÓNOD:

Az  ónodi  misszió  kezdetének  éve:  1954.  Az  első  gyülekezeti  összejövetelek  Dudla  Józsefné  tv.-nő  házában
voltak. /Dudla Józsefnét Molnár Ferenc lp. tv. merítette be 1956-ban./

1976.  óta a gyülekezet  számára Tompa Sándor testvérék adtak helyet, még a régebbi, nagyon egyszerű családi
házukban.  Az  új  családi  házuk  építéséhez  úgy  kezdtek  testvéreink,  hogy  a  legnagyobb  szobát  a  gyülekezet
imatermének  szánták.  Ezt   szobát  aztán  a  gyülekezeti  összejövetelek  céljára  berendezték  szószékkel,
harmóniummal, székekkel. Az így  létrejött imaterem átadása, megnyitása 1979-ben Balog M. lp. tv. szolgálatával
történt meg. Ez a gyülekezeti  összejöveteli lehetőség Tompa Sándor tv. halála után is változatlanul fennmaradt,
egészen özv. Tompa Sándorné testvérnőnk ez év februárjában bekövetkezett halálát megelőző napokig.



 
P

Ezt megelőzően, múlt év november 19-én, Urunk gondviselését megtapasztalva, központi támogatásból - amelyben
benne volt Réz Albertné testvérnőnk által az Egyházunknak ajándékozott ingatlan eladási árának egy része is - ,
továbbá a Miskolci Körzet hozzájárulásából vásároltunk Ónodon imaháznak egy lakóház-udvar ingatlant.

Ez évben megtörtént ennek az ingatlannak imaház céljára való külső belső felújítása a tereprendezéssel, kerítések és a belső
járda építésével. E felújítási munkákhoz a körzet testvérisége és a helyi kis gyülekezet is hozzájárult adakozásával és 
munkájával is. Így aztán az Úr iránti hálaadással nyitottuk meg ez év szeptember 20-án az imaházat, Pátkai Béla  missziói  
titkár valamint Petrik Ádám körzeti lp., Balog Miklós ny. lp. testvérek és a miskolci énekes csoport szolgálatával.
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