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Isten közösségre teremtette az em-
bert. Családba és egy nemzet tagjának
születtünk. Magyar nyelven beszéltünk
szüleinkkel, barátainkkal. Miután me-
gismertük Jézus Krisztust egy baptista
gyülekezet tagjai is lettünk. Testvérünk
lett egyszerre mindenki, aki a Megváltót
elfogadta és követi. Így lett a családunk
után a gyülekezet, azután minden ma-
gyar gyülekezet, azután pedig minden
baptista, sõt keresztyén közösség az
otthonunkká. Hiszen testvéreink vannak
ezekben a gyülekezetekben. De hogy
mennyire érezzük és érezhetjük otthon
magunkat ezekben a közösségekben, az
más kérdés.

Azt gondolom, hogy az egészséges
lelkületû hívõ, aki igazán otthon érzi
magát a saját gyülekezetében, az tud
messzebbre nézni, az tudja igazán test-
vérének látni a többi Krisztus hívõt; az
tudja a világ minden részére szétszó-

ródott, vagy éppen a szomszédos állam-
ban élõ magyar baptistákat testvérének
tartani.

Természetesen a Magyar Baptisták
Világszövetsége határvonalán túl is lá-
tunk, láthatunk. Február elején különö-
sen is, amikor a magyarországi, illetve
az Áhítatot használó gyülekezetekben a
Baptista Világszövetség Vasárnapját is
megtartják február 4-én. Jó tudni, hogy
sok testvérünk van a világ szinte minden
nemzetségébõl. Föltételezem, hogy iga-
zán csak az tudja értékelni a más nem-
zethez tartozó testvéreit, aki a sajátját
ismeri és értékeli. Végül egy keveset
errõl.

Kicsiny nép vagyunk a népek ten-
gerében. A kicsinyek gyakori kísértése,
hogy nagynak képzelik magukat, vagy

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT!

A Magyar Baptisták Világszövet-
ségébe hat magyar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél -az Evangé-
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek-
és imádkozni is kész távolban élõ test-
véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a
következõ sorrend szerint tegye azt.

Hétfõn a magyarországi baptista
testvérekért és az egyház vezetõiért, Dr.
Mészáros Kálmán elnökért és munka-
társaiért.

Kedden a romániában élõ magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Borzási István elnökért és
munkatársaiért.

Szerdán az észak-amerikai magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Kulcsár Sándor elnökért és
munkatársaiért.

Csütörtökön a délvidéki magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Nyúl Zoltán lelkipásztorért
és munkatársaiért.

Pénteken a felvidéki magyar bap-
tista testvérekért és a szövetség veze-
tõiért, Dóczé Bálint lelkipásztorért és
munkatársaiért.

Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Varga Attiláért és munka-
társaiért.

ilyen és olyan okból különbnek. Néha a
másik végletbe csapva kétségbe esnek
kicsinységük miatt. Bizonyára nem vé-
letlenül mondta Mózes az ószövetségi
választott népnek: „nem azért választott
ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi
nép közt a legnagyobbak volnátok, hi-
szen a legkisebbek vagytok valamennyi
nép közt, hanem azért, mert szeret
benneteket az ÚR” (5Móz 7:7k). Ennek
az igének a fényében már nem okozhat
problémát, hogy kicsiny nép vagyunk
mi magyarok, hogy maroknyi nép
vagyunk mi magyar baptisták. Öröm-
mel vállalom, hogy nem nagyságunk,
erõnk, hatalmas tornyaink, kitörõ tehet-
ségeink, kiváló vezetõink vagy bármi-
lyen teljesítményünk miatt választott ki
bennünket az Úr, hanem “csupán” azért,
mert szeret bennünket.

Szeret az ÚR bennünket testvé-
reim, akik magyarul és a magyarok
között szolgálunk Magyarországon,
Erdélyben, a Délvidéken, Kárpátalján,
a Felvidéken, Ausztráliában és az

Újvilágban.
Hogy Mózes nem rólunk írta ezeket a

sorokat? Természetesen fogalma sem
volt arról, hogy magyarok is élnek majd
a földön és lesz majd egyszer egy
MABAVISZ vasárnap. De az Úr tudta
és tudja és nem felejti, hogy a Jézus
Krisztusban hívõ magyar baptisták az õ
szeretett, kiválasztott gyermekei. Ne-
kem ennyi elég ahhoz, hogy tudjam, ki
vagyok, kik a testvéreim és hogy sze-
ressem is õket.

Dr. Herjeczki Géza, a Magyar
Baptista Világszövetség elnöke

Az utóbbi másfél évtizedben egyre
nagyobb lehetõségek nyíltak arra,
hogy egymást megismerjük. Erre a
szükség is egyre nagyobb. Az Európai
Unió határokon átívelõ egységtörekvé-
sei is arra mutatnak, hogy az élet nem-
csak nem kényszeríthetõ országhatárok
közé, hanem élni is tud a határok elle-
nére. Ha az élet át tudta lépni ezeket a
határokat, mi ne tudnánk?

Tárgyszerûen azokért tudunk
imádkozni, akiket ismerünk. Azt
gondolom, hogy itt van az ideje annak,
hogy ne csak a különbözõségeinket lás-
suk, hanem azt is, hogy mennyire
összetartozunk. Az Õ népe és legelõjé-
nek nyája vagyunk. Ismerem az enyéi-
met, és engem is ismernek az enyéim,
mondta a Jó Pásztor (Jn 10:14). És egy-
mást is ismerjük és egyre jobban kell
ismernünk.

AZ Õ NÉPE ÉS LEGELÕJÉNEK NYÁJA VAGYUNK
folytatás az elsõ oldalról

A MABAVISZ elnöksége: Borzási Gyula titkár, dr. Herjeczki Géza elnök, dr. Mészáros
Kálmán alelnök és Borzási István alelnök


