
Isten Haza
Zsidó, majd baptista ímaház Nyíracsádon 

Megemlékező ünnepség Debrecenben és Nyíracsádon

Szeptember 23-án a délelőtti isten- 
tisztelet keretében a Debreceni Baptis
ta Gyülekezet Szappanos utcai imahá
zában, délután pedig Nyíracsádon 
volt könyvbemutatóval egybekötött 
megemlékező ünnepség. A megemlé
kezésen Nyíracsád település, valamint 
a zsidó és a baptista közösség képvise
lői vettek részt a népes gyülekezetek 
körében. Mindkét helyen megjelentek 
a sajtó képviselői is, hogy tudósítást 
készítsenek az eseményről. Délelőtt 
Debrecenben Pnpp János egyházelnök 
hialetett igét a 66. zsoltár 8-20. versei 
alapján. Kiemelte: Isten igéje segít 
minket a visszaemlékezésben, mely

ben látható, hogy a nyíracsádi embe
rek életében miként jelent meg Isten 
munkája. Azonban mindannyian 
megpróbált emberek vagyunk, akik 
megpróbált gyülekezetekben, meg
próbált nemzetben élünk. A megpró
báltatás munkálja ki a hívő emberben 
az állhatatosságot, az állhatatosság pe
dig szilárdságot eredményez. így 
mindannyian Isten jelenlétében növe
kedhetünk, és lehetünk megtisztított 
gondolkodású személyek. Isten ebben 
a megtisztulásban gyönyörködik. 
„...megtisztítottál, mint az ezüstöt..." (10. 
vers)

(Folytatás a 312. oldalon)



Zsidó, majd baptista imaház Nyíracsádon -  (folytatás a címoldalról)

Ne feledjük el tehát a múlt igaz
ságait, tanításait, melyek által sze
mélyesen formálta életünket! Amit 
Isten értünk tett, az hálaadásra, fo
gadásaink teljesítésére, életünk át
adására indít bennünket. Ezután kö
vetkezett a könyvbemutató. Bereczki 
Lajos lelkipásztor, a Baptista Levéltár 
igazgatója, a kötet lektora elmondta, 
hogy 1959-ben lett az az épület bap
tista imaház, amelyben azelőtt zsi
nagóga működött. 1860-tól a Nyír- 
acsádi Zsidó Hitközség zsinagógája 
volt, ahol zsidó testvéreink áldották 
az Örökkévalót. A holokauszt bor
zalmai, majd a megmaradtak elván
dorlása után fájdalm asan üresen 
maradt az épület, melyet aztán a 
baptista egyház vásárolt meg és a 
nyíracsádi baptisták imaháza lett, 
így továbbra is Isten imádatára ren
deltetett. Ezt emléktábla örökíti meg 
az imaház falán, amelynek ünnepé
lyes avatására öt évvel ezelőtt került 
sor, 2007. május 25-én. Ezen az ün
nepségen részt vett és beszédet 
mondott dr. Dávid Coffey, a Baptista 
Világszövetség elnöke. Az erre az 
eseményre való emlékezés inspirálta 
az „Isten Háza. Zsidó és baptista 
egyház Nyíracsádon" című könyv 
elkészítését és kiadását.

A könyvben a nyíracsádi és a li
getaljai zsidóságról szóló történelmi 
visszatekintést Halmos Sándor egye
temi docens tollából olvashatjuk. 
Megtalálhatjuk benne a településről 
szóló leírást visszaemlékezésekkel, 
amelyeket Vereb Csabáné helytörté
neti kutató állított össze, valamint a 
nyíracsádi baptista misszióról szóló 
részt Kovács Lajos körzeti lelkipász
tortól, végül a 2007-es emléktábla

m ényezője dr. Katona Gyula korábbi 
polgárm ester volt. Am ikor ő nyug
díjba vonult, dr. N agy János foly
tatta tovább a m egkezdett m unkát, 
hogy a könyv elkészüljön. A könyv 
tanulságul szolgálhat a hitről, az 
em berek együttélésének módjáról. 
Végül öröm ét fejezte ki, hogy Isten 
dicsőségére áll továbbra is az épü
let. Délután N yíracsádon is sor ke
rült a m egem lékezésre, ahol a dél
előtt beszédet m ondókhoz csatla
kozott dr. Katona Gyula korábbi 
polgárm ester, aki több szem élyes 
em lékét idézte fel a nyíracsádi zsi
dósággal és a baptistákkal való 
kapcsolatából. Kovács Lajos körzeti 
lelkipásztor köszöntötte az ünnepi 
gyülekezetei, Papp János egyházel
nök a 118. zsoltár alapján hirdetett 
igét a hálaadás jegyében.

Az összevont körzeti énekkart 
Bokor Barnabás, a N agyvárad-Bel- 
városi Baptista Gyülekezet karna
gya vezényelte.

avató ünnepség beszédeit olvashat
juk el.

A könyv felelős kiadója, dr. Nagy 
János polgárm ester -  aki a görög ka
tolikus egyház kántora is -  elmond
ta, hogy a nyíracsádi em berek sze- 
retetben élnek együtt. A település 
lakói baj esetén és ünnepi alkal
makkor is összefognak. Négy egy
ház működik a településen. Legtöb
ben a görög katolikusok vannak, 
valam int a római katolikusoknak, a 
reformátusoknak és a baptistáknak 
is élő közösségük van a községben. 
Nyíracsád idén ünnepli fennállása 
700 éves évfordulóját, a könyv en
nek az időszaknak egy szeletét mu
tatja be.

H alm os Sándor, az O rszágos 
Rabbiképző Zsidó Egyetem docense 
elgondolkodtató párhuzamot vont a 
40 éves pusztai vándorlás és a mai 
magyarországi helyzet között. Akik 
kijöttek Egyiptom ból, túlságosan 
kötődtek a rabsághoz, Egyiptom 
hoz, és egy új nemzedék mehetett be 
az ígéret földjére. 40 év ateista pro
paganda hatása elidegenítette a val
lástól azt a nemzedéket, de talán egy 
új nemzedék most visszatérhet Is
tenhez. Az Örökkévaló népe elé tár
ta a tíz parancsolatot, amelynek ma 
is üzenete, hogy az embertársak sze- 
retete az Isten szolgálatát jelenti. Egy 
Istenünk van, akitől azt kérhetjük, 
hogy békében, szeretetben tudjunk 
együtt élni.

Vereb C sabáné volt a könyv 
szerkesztője. Elm ondta, hogy ka
pocsként szolgált a különböző köz
rem űködők között, különösképpen 
is ezen időszak két polgárm estere 
között. A kötet kiadásának kezde-

Végül álljon itt egy könyvből vett 
idézet Váraljai Istvánnak, a nyíracsá
di baptista gyülekezet 81 éves elöljá
rójának visszaemlékezéséből:

„Gyerekkorom óta emlékezem, 
hogy a különböző felekezetűek kö
zött Nyíracsádon ellentét nem volt. 
Mindenki élte a saját életét, tudta, 
hogy mi a jó  és mi a rossz. Úgy tar
tották, hogy cselekedjél jót, míg tart 
a nap, mert a holnap nem biztos. Jót 
cselekedjél m indenekkel bőven, 
minden időben! (...)

A zsinagóga megvásárlására is 
jól emlékszem (...) Nagy szeretettel 
kezdtünk hozzá a munkához, ami 
két esztendőn át tartott. A karzat ve
szélyessé vált, azt le kellett bontani, 
oszlopokkal tám asztottuk meg a 
mennyezetet. Kicseréltük a bútorza
tot, egyedül a hátsó sorban lévő két 
pad maradt meg épségben és áll a 
mai napig is. A templomot 1959 óta 
használjuk Isten dicsőségére."

Kövesdi Anikó

Dr. Nagy János, N yíracsád polgárm estere, a szószéken Papp János, a baptista  
egyház elnöke és Dobos Péter gyülekezetvezető, háttérben a Debreceni Baptista 

Gyülekezet Énekkarának tagjai láthatók


