
Akik előttünk jártak- emlékezés a Sikó házaspárra 

„Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó 

cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat”(Mt 5,16) 

 

A múlt héten az immár Istenhez hazaköltözött Sikó Géza bácsiék háza előtt 

kellett elhaladnom. Egyszerre eddig nem tapasztalt emlékek, érzések lettek 

úrrá rajtam. Eszembe jutott, hogy alig három hete, hogy a 73 évig tartó 

házasságukat követően Giza néni Krisztushoz költözött. Egyetlen napra rá Géza 

bácsi, a férj is követte. Ez nem lepett meg, hisz kapcsolatunkat az utóbbi 25 év 

alatt az egymás iránti őszinte tisztelet és ragaszkodás jellemezte. Ilyenkor 

általában, mint fájó emlékek alkalmával lenni szokott, vagy a csüggedés 

határára sodor a szomorúság, vagy menekülőre fogja az ember, kellemesebb 

dolgokra irányítva figyelmét. Most azonban határozottan jól esett rájuk 

gondolni. Újra megköszönhettem Istennek, hogy rövidnek tűnő időre bár, de 

egymásnak ajándékozott bennünket. Mint lelkipásztor egészen különleges 

kapcsolatba kerültem idős testvéreimmel. Egyszerre voltam - a korkülönbség 

miatt is –„gyermektestvérük”, akiért rendszeresen imádkoztak, s akiről amiben 

csak lehetett, nagy tapintattal és szeretettel gondoskodtak. Másfelől Isten 

eszközének - a már említett különbség ellenére is -, lelki atyjuknak tekintettek. 

Szüntelenül az igei tanításra szomjazott lelkük. 

Mindketten Mezőpanitban születtek. A II. világháború idején kötöttek 

házasságot. Géza bácsit veleszületett szemgyengesége miatt nem sorozták be 

katonának, így itthon maradhatott. Később tudtam meg, hogy ugyanezen 

betegségéből eredően a Bibliát sem tudta olvasni, de nyitott szívvel és füllel 

hallgatta az Igét és nagyon gazdag szentírásismeretre tett szert. 

 Életükben döntő változást hozott a háborút követő, az egész paniti 

gyülekezetet érintő lelki ébredés. A nagy veszteségek, fájdalmak okozta lelki 

elesettség idején Marosvásárhelyről érkező hívő presbiterek tartottak 

evangélizációs alkalmakat. Ennek következtében sokan adták át életüket az élő 

Jézus Krisztusnak, elkötelezve magukat a mindennapi bibliaolvasás és a 

megszentelt életfolytatás gyakorlására. Ebben az időben döntött Krisztus 

mellett Giza néni. Újjászületett élete példája Géza bácsit is megváltoztatta. 

Mindketten tagjaivá lettek az élő hitű egyháztagokat összefogó CE 

Szövetségnek.  



Óriási szomjúság, Isten tudománya iránti érdeklődés jelentkezett Giza néniben. 

Minden hitbeli növekedést jelentő konferencián részt vett, mindig vállalva a 

hosszú gyalogutakat is. Egyszer egy nőtestvérrel csak azért utazott a 200 

kilométernyi távolságnyira levő Csúcsára, mert hallotta, hogy az ottani lelkész 

élő Igét hirdet és rész akartak venni egy istentiszteleten. 

Hit által Krisztus lakozott szívükben, melynek eredményeképpen a Lélek 

gyümölcsei tették igazán gazdaggá, széppé, és öregen is vonzóvá életüket.  

A heti piacon áruló Giza néni nemcsak a megvásárolt árut adta át a vevőnek, 

hanem szelíd beszéddel Krisztust is felkínálta. Igen különös beszélgetések 

születtek ezen alkalmak idején. 

Amint az a Bibliából, a földjébe jó magot vető gazda példázatából ismert, 

az ellenség éjjel rossz mag elvetésével akarta tönkretenni a jó vetést. Az Úr 

magvetését az ördög meg szerette volna semmisíteni Paniton is. A híveket 

mindenáron el akarta szakítani Krisztustól is, egymástól is. Felhasználta ellenük 

az ateista államhatalom gépezetét, de még az egyházi vezetést is igénybe vette. 

Hasztalan, mert a hívők kötődése olyan erős volt mindkét irányba: 

függőlegesen Isten felé, vízszintesen pedig az atyafiak felé, hogy a negyven 

évnél tovább tartó zaklatás, üldözés ellenére is hetente legalább egy 

alkalommal összegyűltek gyakorolni a közösséget. Ilyen célra számtalanszor 

ajánlotta fel családi házát a Sikó család. A 89-ben bekövetkezett változások 

után évekig ők voltak házigazdái ezen alkalmaknak. 

A Krisztus egyháza iránti hűségük nemcsak ebben mutatkozott meg. A 

hitben járó testvérekkel együtt alázatosan, jó lelkiismerettel, minden feltűnést 

kerülve végezték a diakóniai és missziós szolgálatokat, amikor betegeket 

látogattak, bajba jutottakat, nélkülözőket támogattak az Ige szavával és 

anyagilag egyaránt. Időről időre kerültek a faluban rosszindulatú kritikusaik, de 

látva alázatukat, példás magatartásukat a rendszeres templomlátogatásban, 

adakozásban, önkéntes munkában, az egész falu bizalmát megnyerték. Amikor 

a kommunista idők termelő szövetkezeteiben zajlott a kikényszerített közös 

gazdálkodás és erkölcsös, megbízható személyeket kerestek felelősséggel járó 

tisztségekre, közülük kerültek ki a legmegbízhatóbb emberek. 

Mivel gyermekük nem született, minden fiatalt gyermeküknek 

tekintettek. Ha látogatóik érkeztek, igyekeztek valami finomsággal megkínálni, 

megajándékozni. Az ilyen jellegű találkozás mindig szép emléket hagyott a 

látogatóban. 



A szorgalomban és szolgálatban gazdag élet utolsó szakaszába érkezve egyre 

ritkábban hagyták el otthonukat. Géza bácsinak a magas kor miatti gyengeség, 

Giza néninek az állandó kézreszketés nehezítette életét. Ennek ellenére soha 

nem panaszkodtak, a felkínált segítséget unszolásra is alig fogadták el, mert 

senkinek nem kívántak terhére lenni. Végül mindketten ágyba kerültek és 

kettejük közül egyikük sem önmagát, hanem a párját féltette, sajnálta. A 

beteglátogatás céljából hozzájuk érkező ember nem életunt öregekkel, 

szánalmas betegekkel találkozhatott, hanem Krisztus jelenlétében örvendező, 

hálaadó imádságban Őt magasztaló, Istennek csodálatosan megalkotott 

gyermekeivel. 

Akik közelebbről ismerhették őket, azoknak hiányoznak, de ugyanakkor 

tudhatjuk, hogy szinte kéz a kézben érkeztek meg oda, ahova egy életen át 

vágyakoztak: az élet vizének forrásához, Jézushoz. Akit itt a földön hosszú 

évtizedeken át örömmel szolgáltak, most szemtől szembe is látva Őt, szolgálják 

örökkön örökké. Mi érettük is magasztaljuk teremtő, megváltó és megtartó 

Urunkat! 

Pitó Antal, nyugdíjas lelkipásztor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

negyven  


