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Hajdúsági Múzeum Adattára 7049. 

 

A hajdúböszörményi Baptista Imaház építésének rövid története 

(feldolgozás) 

 

Hogy lesz nekünk imaházunk? Tette fel a kérdést Balogh Lajos tv. a gyülekezet első prédikátora. Annál 

is inkább indokolt volt, ez a kérdés, mert 1894. aug. 18.-án nemcsak az imaház építés részleteiről kellett 

beszélni, hanem mintegy négy egymást követő tanácskozási órán a bemerítkezésre váró lelkeket kellett 

megvizsgálni. 

 

Aug. 18.-án szombat este, 19.-én vasárnap délelőtt, majd délután éjfélnél tovább tanácskozott a 

gyülekezet. Aug. 20.-án hétfőn reggel ismét tanácskozásra gyűlt össze a testvériség. E napon aug. 20.-

án rövid ebédidőt tartva 31 tagot vett fel a gyülekezet. Szirmáról 11, Diósgyőrből 5, Büdszentmihály 

/ma Tiszavasvári/ 5, Hajdúnánás 4, H-böszörményiek 6—an voltak. 

A hajdúböszörményi gyülekezetnek ekkor 98 tagja volt. Korábban a gyülekezet az összejöveteleket 

Bársony András tv. Gyöngyvirág utcai házában tartotta. Bársony tv. látta, hogy az ő háza - noha szép 

nagy lakással rendelkezett - kicsiny a gyülekezet befogadására. Azt is látta Bársony tv. hogy a 

gyülekezetnek a város központjában kellene imaházat építeni. Ezért elhatározta, hogy a 

városközpontjától félre eső szép portáját eladja és annak árából a központban vásárol egy házat, ahol 
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később imaházat lehet építeni. így is tett. Ő vásárolta meg azt a kis szerény nádasházat, melynek telkén 

a mai imaház felépült. Először csak egy kis imaház épült, majd a szomszédos telkek megvásárlása után 

épült fel a jelenlegi szép nagy imaházunk. 

Buzgó imádság, napokat és éjszakákat igénybevevő tanácskozások előzték meg az imaház építését. 

Csodálkozásunkat meghaladó szellemi frisseséggel és akaraterővel irányította Balogh tv. a 

gyülekezetet, melynek tagjai — utólagos becslés szerint - több mint egyharmada analfabéta volt. 

Balogh Lajos tv. tárgyalt az építkezés ügyében a Városi Tanács vezetőivel, a nagyváradi építő 

mesterekkel, kölcsönpénz ügyben a bankitisztviselőivel. Tette mindezeket a gyülekezet megbízásából, 

és mindezekről a gyülekezetei alkalomról alkalomra tájékoztatta. 

Az 1894. aug. 18.-i tanácskozás is egy ilyen útkereső tanácskozás volt. Mivel a tanácskozás szombat 

este volt, Balogh tv. megkérte a gyülekezet asszony tagjait, hogy menjenek haza. Ezen a tanácskozáson 

negyven férfi maradt vissza. Balogh tv. Szabó József tv.-t szólította fel imádkozni, majd megkezdődött 

a sorsdöntő tanácskozás. Balogh tv. így kezdte beszédét: 

"Kedves testvérek, komoly dolog az, amelyről beszélni akarunk. Hogy lesz nekünk imaházunk? Már 

kisebb körben beszélgettünk erről. Pénzünk nincs, sőt adósságunk van. Mi gondoltuk, hogy pénzt 

kellene felvenni valamely takarékból. De ehhez előbb ajánlatokat kell tennünk, mivel a pénzt 

bizonytalanra fel nem vehetjük. Mi megbeszéltük, hogyha a testvérek vagyonuk értékét 

lelkiismeretesen összeszámítanák, és ennek tizedét az építési kasszába adnák, úgy kétség nélkül házunk 

lenne. A tized kiadása most azonnal nem lenne kényszerítve. Ha a közös beleegyezés, és a teljes 

szeretet a testvérek szívét odahajtaná, hogy ezt megígérnénk és ennek kifizetésére magunkat 

köteleznénk, a fizetés akár egy, két, három vagy öt év alatt történne is meg, felépíthetnénk az imaházat. 

Így én hajlandó volnék a testvérek Ígéretében bízva valamely takarékból a megkívántató pénzösszeget 

felkölcsönözni, oly feltétel alatt, hogy a testvérek, mindenki a maga kisebb vagy nagyobb összegből álló 

Ígéretét a korábban elmondott idő alatt kamatjával együtt letörlésztetné. Szűcs Mihály tv. erre azt 

feleli: ő hajlandó ezt a javaslatot elfogadni, és kész vagyonának a tizedét e szent célra áldozni. 

Balogh tv. igy folytatta: Itt egy magokat megerőltetését kell tenni a testvéreknek. Ez ugyan nem 

kényszer, de boldogtalan, aki nem teszi. 

Szűcs Pál tv. azt kérdezte: Mi lesz, ha az igéretettevő közben meghalna, kifizeti meg a hátramaradt 

adósságot? Balogh tv. megnyugtató választ adott. "Aki a szelet nézi nem vet, és aki a vihart nézi, nem 

arat az." Minden akadályok ellesznek hárítva, csak bízzunk. Különösen még fel lesznek szólítva a 

jelenleg itt lévő testvérek, hogy akik nincsenek itt, azokat nem lebeszélni, hanem az Úrhoz való hűségre 

rábeszélni igyekezzenek. A jótanácsok elfogadva lettek. A jelenlevő 40 tag kézfeltartással bizonyította, 

hogy Ígéretükhöz híven fekvő vagyonuk értékét lelkiismeretesen összeszámolják és ennek tizedét az 
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imaház felépítésére adják. 

Tanácskozási óra záratott Szűcs Imre tv. imájával. 

Tanácskozási óra 1894. aug. 26. 

Balogh tv. imával kezdte meg a tanácskozást, majd igy szólt a gyülekezethez: Már többször beszéltünk 

arról, hogyan lehetne imaházat építeni. Mivel a legkevesebb összeg ehhez tizezer forint szükséges, nem 

lehetünk könnyelműek. A múltkori zártóránkon erről már beszélgettünk, hogy csak úgy, ha minden tv. 

vagyona értékének tizedét lelkiismeretesen kiszámítva odaadná az építési kasszába, csak úgy tudnánk 

felépíteni az imaházat. 

Mivel a korábbi tanácskozáson csak negyven tag volt jelen kik a tized kiadását elfogadták, most az kell, 

hogy a jelenlévők, kik akkor nem voltak itt, szintén beleegyezésüket adják. Ezt a követelést igy nem 

olvassuk a Bibliából, de ama rövid parancs: „Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívből, teljes lélekből, 

és teljes elmédből és minden erődből”. Ha az Urnák háza pusztán áll, hogyan teljesítettük ezt a 

parancsot? A macedóniaiak erejük felett adakoztak. Ezért Pál példaképül állítja őket más gyülekezetek 

elébe. Mi is példát mutathatnánk legalább is több magyarországi gyülekezetnek. Jól lehet, ha mi 

vagyonunk tizedét odaadjuk, erőnk felett még akkor sem adakoztunk. Legyenek a kedves tv.-ek 

biztosak abban, hogy aki a tizedet visszatartja, annak kilenc marad, aki a tizedet odaadja, annak 

tizenegy lesz. Már én szeretnék az építő mesternek Mihálkó testvérnek valami bizonyosat írni. Ne 

igyekezzünk ezt az ügyet rontani, másokat lebeszélni, hanem inkább hűségre buzdítsunk. Most 

határozzunk az ügy felett mielőbb. 

A testvérek közül még többen akarnak az ügyben beszélgetni, azért elhalasztásra óhajtanák az ügyet 

hozni. Elöljáró tv. azt mondja: Erre már nincs idő. A beszélgetést tetteknek kell felváltandó A tized felől 

való nyilatkozat már nem egészen új a testvérek előtt. Mindenki tegyen tehát saját tetszése szerint, 

Nekem nincs több hasznom benne, mint a tv.-ek közül bárkinek, ha egy megfelelő imaházunk lesz. 

Egy tv. azt kérdezte Balogh testvértől: Mitől fogva számítsuk az ajánlatokat a tizedbe? Balogh tv. azt 

felelte: Csak mióta az új imaház épitéséről van szó, csak az azóta történt adakozások számíthatnak be 

a tizedbe. A régebbi tettek ide nem sorolhatók. 

A tv.-ek közül többen félelmes nyilatkozatokat tettek. Balogh tv. azt válaszolta: Mindenki csak a maga 

által felajánlott összegért és annak kamatjáért felel. A másoké őt a legkevésbé sem terheli. Továbbá 

mondja, hogy ő úgy bízik a tv.-ekben, mint saját magában, ha ő valamit ígér, nincs nyugta míg nem 

teljesiti. Menjen hát szavazásra a dolog. 

Csak semlegesek ne legyenek a testvérek, hanem határozottan jelezze mindenki szándékát. 

Még többen a kamat felől kérdezgetnek. Erre azt a választ nyerik, hogy az ajánlott összegekhez járuló 

kamat csak az összeg teljes kifizetése után szűnik meg. 
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A sátán sok kerülő utatakat csinálna még, de ezek mind el lettek rontva ama szavak által: "Igaz hűség 

Jézust nézi, önmagára nem ügyel." 

Elöljáró tv. még figyelmezteti a testvéreket, hogy önmaguk elé hegyeket ne rakjanak. A kétely és 

bizalmatlanság helyet legyen nálok Istenbe vetett bizalom és szilárd hit. Ezáltal az útban levő hegyeket 

is elfordíthatják. Még vannak akik a kamat fizetésébe nem akarnak beleegyezni. Ezeknek Balogh tv. azt 

tanácsolta, adják ki a tizedet úgy, hogy a kamatig kiteljen belőle. 

Még kérdezve lett, kb. mennyi pénzt akar a bankból kölcsön venni? Felelet: Amennyi az ajánlott összeg 

lesz. Még sokféle beszéd hangzott el. Az egyik azt mondja: Ő nem akar adós maradni. Balogh tv. azt 

felelte, aki nem akar adós maradni, az örökre adós fog maradni. 

Szavazatra ment a dolog. A tized felmérése és az imaház építésié odaajánlva általánosan elfogadtatott. 

Azonnal meg is kezdődtek a beírások azoknál, akik a tized kiszámításával készen voltak. 

Ugyanezen aznapon aug. 2.-án este ismét tanácskozási órát tartott a gyülekezet. Első napirendi pont, 

a tized felírása volt. Többen jelentkeztek a tized kiszámításával és felajánlásával. 

Aug. 29-én este folytatta a gyülekezet az építkezéssel kapcsolatos megbeszélést. Balogh Lajos tv. a 

következőket mondta el a gyülekezetnek: Mi a mai napon a városi mérnök úrral a Bársony András, 

Szűcs Mihály, és Kövér Imre testvérek jelenlétében felmértük az udvart. Ki tünt hogy nekünk a 

református egyház udvarában nagyon kévés telkünk van, mindössze az utca felől egy sukk, es beljebb 

mindig kevesebb. Mi ugyan ezt is megkíséreltük a ref . egyház kurátorától visszakérni, de mivel ő ehhez 

túlságosan ragaszkodott és határozottan kimondta, hogy csak per útján vehetjük el, mi ezt nekik 

odahagytuk, jól lehet az építkezésnél szükség lett volna rá. Különösen a bejáratra nézve annyi is előnyös 

lett volna. Mikor a telek mérésével rendben voltunk, a tek. rendőr főkapitány úr is eljött. Ő azt kérdezte: 

Hogyan akarjuk az építést? Mi azt feleltük: A telek hosszában befelé, amint azt egy zártórán a 

testvérekkel megbeszéltük. Erre a főkapitány úr azt felelte: De miért nem építenek önök keresztben az 

udvaron? A felelet a mi részünkről ez volt: Mert azt akarjuk, hogy ez a jelenlegi kisimaházunk 

megmaradjon. Ha úgy építenénk, az új imaház ezen a kistelken nem férne meg. 

Erre mind a főkapitány mind a mérnök úr azt tanácsolták, hogy egy olyan nagy es állandó épületet ne 

rontsunk el egy kis ócska épületért. Továbbá a főkapitány úr megjegyezte, hogyha mi az előbbi tervünk 

szerint építünk, úgy az imaházunk először is nem néz ki olyan szépen, mintha azt a telken keresztbe 

építenenk. Másodszor: a ref. egyház ha akarja imaházunkra ráépíthet, így azon az oldalon meg leszünk 

fosztva minden világosságtól, mely imaházunkat tönkre teheti. Harmadszor: a főkapitány úr nagyon fél 

tőle, hogy az előbbi tervünk, ha annak rajza nagyobb vizsgálatra adatik, vagy a városi tanács előtt vagy 

a megyén megbukik. Egy ilyen épületre a szépítő egylet manapság nagy ügyelettel van, és egy olyan 

épületnek a tervét, amelyet célszerűbben is lehetne építeni, a nem egész célszerű tervet könnyen 
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visszadobja, Azért ő azt tanácsolja, mint szintén a városi mérnök úr is, fogadjuk el az ő általuk ajánlott 

tervet, és úgy az építésben való előhaladásunk felől biztonságban lehetünk. 

Mi ezen magunk előtt is nagyon helyes tanácsot nagy köszönettel fogadtuk, Most pedig a kedves 

testvéreken a sor, mit mondanak ehhez? 

Ezen rövid beszéd után közösen elfogadva lett, és meghatározva, hogy a mostani kisimaház le 

rontassék. Persze csak tavasszal, mikor az újnak építésé megkezdődik. 

Balogh tv. ezután felmutatta a rajzot, melyet a városi mérnök úr készített, mely szerint az imaház 

mindkét terv szerint kimutatva van. Ezen a telek különös formájából az tűnik ki, hogyha mi a kisimaház 

háta megett levő tek. Sütő Gábor úr kertjéből nem többet mint nyolc négyszögölet megvehetnénk, úgy 

építkezésünk sokkal célszerűbb lenne. Hogy a fentebb nevezett szomszéd úrral erről értekezzenek, meg 

lettek bízva Sóvágó és Bársony tv.ek. Lisztes tv. tudatta a gyülekezettel, hogy a tégla mestertől 135500 

db téglát átvettek. Balogh tv. közölte azt is, hogy ő is beszélt a tégla mesterrel es megbízta, hogy 

készítsen téglát a gyülekezet költségén, hogy mennyi kell még, a gyülekezet most határozza meg. 

Meghatározva lett, hogy még 55000-t. Ignáth tv. lett megbízva, hogy közölje a tégla mesterrel. 

Minthogy megállapítva lett, hogy a verestégla imaház építésre nem alkalmas, elhatározva lett, hogy a 

verestéglát 5 ft-ért ezer darabonként el kell adni. 

Balogh tv. tájékoztatta a gyülekezetei a mész, fa és egyéb építkezési anyag szállításáról. A meszet 

Borsod megyéből külön rendelésre lovas kocsival szállították. A meszet a testvérek saját szekerükkel 

szállították ide. Azt a nagymennyiségű faanyagot, mely a tetőszerkezetet alkotja, Erdélyből szállították 

ide. A szállítást nagyobb részt lovas vagy ökörszekérrel végeztek. Egy-egy fuvar néha több napot, egy 

hetet is igénybe vett. Nagy odaadással es lelkesedéssel haladt a munka. A cél az volt, hogy a sátán és 

cinkosai megszégyenüljenek, mielőbb felépüljön az imaház. 

Balogh tv. felkérte a gyülekezetét, hogy akik még az ajánlattal hátra vannak, azt megtenni ne 

halogassák. Ez egy lelkiismeretes tized, mondotta Balogh tv., amelyet a testvérek saját 

elhatározásukból önként ajánlottak fel, hogy felépüljön az Urnak háza. Most én kötelességemnek 

tartom, hogy a testvéreket emlékeztessem fogadásuk megtételére. Most a testvérek közül még, 

többen bediktálták fekvő vagyonuk tizedrészének értékét és felajánlották a ház építésére. 

Voltak olyanok is, akik már a bediktált összegből visszaköveteltek. Azt mondták, hogy rosszul 

számították ki a tized értékét, mivel többre értékeltek vagyonukat, mint amennyit ért. Ez elöljáró 

testvéreinket nagyon megszomorította. Az kitűnt a következő szavából: Kedves testvérek, az én szívem 

most sokkal szomorúbb, mint előbb, mivel a testvérek hűségét alább szállni látom. Én félek azon, hogy 

akik kötelességüket meg nem teszik, megfognak szégyenülni az Úr előtt. Hogy most mindnyájan mágján 

haljunk meg az Úrért az nincs követelve, sem az nincs mondva, hogy aki úgy nem hal az úrért, az nem 
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üdvözül. De ha az előttünk áll, és az Úr Jézust ettől való féltünkben megtagadjuk, határozottan 

kileszünk zárva. 

Az nincs követelve a Bibliában, hogy valaki fekvő vagyonának tizedét az Úrnak áldozza, de ha ezt a 

szükség úgy kívánja mint most minálunk, és mégsem tesszük, hűtlenséget árulunk el. Jézusunk pedig 

teljes hűséget kíván és érdemel. Most a szavak keveset érnek, ha nem úgy cselekszünk. Ha nem hozzunk 

az Úrért áldozatokat, nem vagyunk különbek a megtéretlen embereknél. Mit használ az embernek, ha 

az egész világot megnyeri is, ha lelkében kárt vall. Testvérek! Én hajlandó volnék imádkozni a 

testvérekért és mindaddig imádkozni, ha ezt tízszer kellene is tennem egymás után, míg az Úr oda nem 

fordítja a testvérek szívét, hogy az Úrnak tett fogadásukat megtegyék. Istent nem lehet megcsúfolni, 

amit vet az ember, azt aratja. 

Az alapkőletétel 1895. ápr. 3.-án volt. A ház északkeleti sarkában a fundamentumba építve van azok 

nevei felírva az összeg megjelöléssel, akik a ház építéséhez hozzájárultak. Ez üvegbe zárt levél 

tartalmazza azokat az adatokat, melyet csak akkor tudunk meg, ha ama napon könyvek nyittatnak meg, 

és mindenkinek cselekedete nyilvánvaló lesz. 

Azokról a küzdelmekről és harcokról kevés szó esik a krónikában, melyikekkel az építkezés során meg 

kellett küzdeni. A sátán belülről és kívülről támadt. A Hajdúböszörmény és Vidéke című hetilapban 

Szolnoki Gerzson ref. lelkész többek között a következőket írta: Balogh Lajos megunta a 

csizmanadrágot, hogy pantallót húzhasson magára, felcsapott prédikátornak. Híveiről még a nadrágot 

is lehúzza, csak hogy nagyravágyó céljait elérje. Aki nem adja oda vagyonának tizedét, kizáratja a 

gyülekezetből. Valóban voltak is kizárások. A gyülekezet kizárta maga közül a fukarokat, a 

visszaszámolókat. Hogy felépülhessen az imaház, az akkor élő tagok földet, szőlőt, ökröket és egyéb 

jószágaikat adták el. Mindenki saját lelkiismerete szerint adta oda áldozatát, hogy az Úr oltárán 

maradandó kincsként gazdagítsa az utókort. 

Zákány Imre tv. beszélte el, hogy Torma Sándor tv. aki köztiszteletben álló gazda ember volt, földel, 

házzal két tüzesgéppel és sok jószággal rendelkezett. Ő két ökör árát ajánlott az építkezési kasszába. 

Ígéretét nem váltotta be, sőt másokat is leakart beszélni az adakozásról. A gyülekezet őt is kizárta. Ez 

az ember különféle vállalkozásaiban tönkre ment, vagyonát mind elveszítette, úgyhogy öregségére 

elhagyatottan tetvektől háborgatva kegyelemkenyéren fejezte be életét. 

Itt teljesült be Balogh tv. azon szavai, melyeket fentebb idéztünk. "Testvérek én félek azon, hogy akik 

kötelességüket meg nem teszik, szégyent vallanak az Úr előtt." 

Az építkezés anyagi és fizikai részét rend és szigorúság jellemezte. Minden akadály el lett hárítva az 

útból. A hatóságok olyan építési követeléssel léptek fel, melyeket úgy véltek, hogy a hívők nem tudnak 

teljesíteni. Olyan mély és széles fundamentumot ásattak, hogy a régiek elmondása szerint, annyi tégla 
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van a föld alatt, mint amennyi a falakba van be építve. A falak vastagságát egyméterben határozták 

meg. Elődeink mindezzel nem törődve a verestégla kihagyásával tiszta nagyméretű csertéglából 

építették fel ez erődítményhez hasonló hajlékot. A rend és szigorúság mellett ott volt a példamutató 

hűség. Balogh tv. mellett Áronok és Hurokként álltak a diakónusok és vének. Nem maradhattak meg a 

visszahúzó erők. A lelkesedés olyan nagy volt, hogy még a kívülvalókat is magával ragadta. Akik előbb 

még csúfolódtak, később beálltak a munkások közé dolgozni. 

Nemcsak a jobbmódú tehetős emberek földje, ökre vagy egyéb vagyona van e házba beépítve, hanem 

nagyon szegény emberek egyetlen malackája, vagy éppen cseléd emberek komencióba kapott pár 

csizma ára is. Együtt hirdetik, hogy mire képes a testvéri összefogás, a Krisztusban eggyé vált 

gyülekezet. 

Ennek az imaháznak az építését Fenesi Sándor nagyváradi építész munkatársával Mihálka Lajos 

testvérrel vállalták fel. Költségvetés szerint 8272 Ft. 44 krajcár volt a vállalási összeg. A padokat Tarsoly 

Gusztáv kisjenői lakos készítette, aki nem volt gyülekezeti tag, de barátunk az Úrban. Az ácsmunkát 

mind testvérek végezték. Hajdúböszörményből Bársony András és Szabó Sándor testvérek, 

Hajdúhadházról Erdei Miklós es Bársony Mihály testvérek. Pénztárosok az építés alatt Torma Sándor és 

Sóvágó Imre testvérek voltak. A főpénztáros, akinek az ajánlatok a kezéhez érkeztek Lisztes Mihály tv. 

volt, aki Balogh tv. felügyelete alatt töltötte be szolgálatát. A pénzügyek ellenőrzését Szűcs Mihály és 

Dombi Bálint testvérek végezték. Az építkezésben a gyülekezeti tagok mind részt vettek. A 

homokhordásban még kívülvalók is részt vettek, akik szeretettel segédkeztek a munkában. 

A gyülekezeti tagok fekvő vagyonuk tizedét felajánlották az építkezésre. Mivel a felajánlott összegek 

nem folytak olyan gyorsan be, mint amilyen gyorsan az építkezés haladt Balogh tv. megpróbált 

külföldről, Illetve külföldön élő testvérektől kölcsönt felvenni az építkezés céljára. Balogh tv. arra 

számított, hogy a felajánlott összegek biztos alapot képeznek a kölcsön visszafizetéséhez. Ezért a 

Németországi Baptista Szövetkezet templomépítési osztályához folyamodott kölcsönért. Ez a 

templomépítesi osztály másországban élő baptistáknak is szívesen folyósított már kölcsönt 

templomépítés céljából. Balogh tv. mindezt azért tette, hogy valamiképpen az építkezés meg ne 

akadályoztassák. A Németországi Baptista Szövetkezet meg is ajánlott 3000.- márkát, mint építési 

kölcsönt a hajdúböszörményi imaház felépítésére. Ez az összeg mintegy 1800 forintot tett ki. De mivel 

ezen összeg kifizetését Meyer Henrik budapesti elöljáró több társával együtt megakadályozni 

igyekezet, sikerült is neki az összeget visszatartani, így a hajdúböszörményi baptista imaház minden 

külföldi és belföldi vagy központi segítség nélkül épült fel. Az országos központ vezetősége még elvi 

hozzájárulását sem adta, hogy Hajdúböszörményben Balogh Lajos tv. vezetésével ilyen méretű imaház 

épüljön fel. 
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Mindezek a megnemértések és segítség megvonások ellenére felépült az imaház. Felépült minden 

emberi képzeletet felülmúló gyorsasággal. Az építkezést áprilisben kezdték, és aug. hónapban már be 

is fejezték. Az alapkő lététéi és a lemeztetővel való befedésig öt hónap telt el. Azért nem lehetet a 

megnyitást augusztusban megtartani, mert az asztalosok késtek a padok elkészítésével, illetve annak 

festésével. Ezért történt úgy, hogy e sokáldozatok árán és fáradságot nem ismerő munkával felépült 

imaházat október 13.-án lehetet megnyitni. Ez a megnyitás nagy örömök között ünnepélyes keretek 

között történt. 

Sokan jöttek el látogatók és testvérek az Úrban. A megnyitás alkalmával Balogh Lajos elöljáró tv. 

tartotta az igehirdetést Jelenések könyve 21. rész, 3. verse alapján Balogh tv. hárompontban foglalta 

össze az igehirdetését. Először: Isten hajléka az emberekkel a múltban, másodszori Isten hajléka az 

emberekkel a jelenben, harmadszor: Isten hajléka az emberekkel a jövőben. 

Isten azért hívta ki izráelt, hogy vele lakhasson. Isten és népe közösségét nem zavarhatják idegen népek 

idegen szokásai. Isten előbb hozott áldozatot, hogy az emberekkel lakhasson. Isten ebben a hajlékban 

is itt akar lakni. Ahhoz, hogy Isten itt lakhasson, el kell fogadnunk Atyai szeretetét. Hűségűnket 

áldozatainkban is meg kell mutatni. Isten hajléka a jövőben szemnemlátott, fülnemhallott dolgokkal 

lesz megtelve. Bemegyünk mi kik hiszünk. 

Délben közösebéden vettek részt a megjelentek. Ez jó alkalom volt arra, hogy a testvérek 

beszélgessenek az ünnepségre eljött testvérekkel és barátokkal. 

Este Kornya Mihály tv. tartotta az Istentiszteletet. 

Az igehirdetés késő estig tartott. Az éjszaka folyamán énekelve búcsúztak el egymástól a sok örömben 
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részesült testvérek. A vendégek másnap reggel a korai vonattal mentek el, szívükben elvitték azokat a 

sok áldásokat, melyeket Isten első alkalommal adott az új imaházban azoknak, akik szeretik az Isten 

hajlékát. 

A megnyitást követő harmadik vasárnap, tehát 1895. november első vasárnapján volt az első bemerítés 

az új imaházban. Ekkor három lelket merítettek a hullámsírba majd nyolc nap múlva ismét tíz lelket 

merítettek be hitük vallomására. Azóta ki tudja hányszor mozdult meg a víz. Volt idő mikor egyszerre 

harmincnál több fehérruhás állta körül a medencét, hogy Jézus példáját követve megpecsételje hitét. 

így vált Isten hajlékává a böszörményi agyagból égetett tégla. Máramaros bérceit diszitő fenyő-cédrus 

beépült e ház fedelébe. A borsodi fedőlemez a nógrádi vasoszlopok, a csahéri homok mind 

egybeszerkesztve hirdetik az Isten áldotta kezek alkotómunkáját. 

Így élvezzük mi egy nemzedék fekvő vagyonának tizedét, melyet összerakva imádságházának nevezünk. 

„Vajjon gondolható-e, hogy lakozhatnék az Isten a földön? Imé az ég, és az egeknek egei be nem 

fogadhatnak Téged; mennyivel kevésbbé e ház. De tekints a Te néped imádságára és könyörgésére. Óh 

Uram, én Istenem, hogy meghalljad a dícsérteted es az imádságot, hogy a Te szemeid e házra nézzenek 

éjjel es nappal. És hallgass meg a Te népednek könyörgését, akik imádkoznak e helyen. És 

meghallgatván légy kegyelmes. Ámen." 
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