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Hány gyülekezet, vagy körzet szolgál
a szövetségben?

A Magyarországi Baptista Egyház je-
lenleg közel 12.000 tagú közösség, mely
a látogatókkal, érdeklõdõkkel együtt
20.000 fõre tehetõ. Több, mint 350 he-
lyen vagyunk jelen országunkban, 131
önálló gyülekezetben vagy körzetben.
115 aktív lelkipásztorunk van jelenleg.
Az elmúlt évek során néhány gyülekezet

megszûnt, de a rendszerváltás óta több,
mint 70 helyen indult baptista misszió,
melybõl már erõs új gyülekezetek is
létrejöttek.

Hány helyen nincs lelkipásztor?
Gyülekezeteinkben az a gyakorlat,

hogy ha nincs is aktuálisan aktív helyi lel-
kipásztor, akkor ügyintézõ lelkipásztort
kérnek fel, aki elvégzi a szükséges fela-
datokat, és segít a jövõbeli szolgálattevõ
megtalálásában. Jelenleg 30 gyüleke-
zetben, illetve körzetben van ügyintézõ
lelkipásztor.

Örömeitek:
Sok örömünk van! Nehéz ebbõl sze-

mezgetni, de talán felsorolásszerûen
néhány:

- Hála az új hívõkért (az elmúlt évek-
ben folyamatosan emelkedik az évente
bemeritkezõk száma

- Hála az új gyülekezetekért
- Hála meglévõ, stabil erõkért (szol-

gálattevõk, gyülekezetek, intézmények,
szervezetek)

- Hála az új kezdeményezésekért
(Mongol baptista gyülekezet, Siket bap-
tista gyülekezet, Külmisszionáriusok,
Regionális bibliaiskolák, Roma misszió,
stb.)

Gondjaitok, amiért imádkozni le-
hetne, amire esetleg segítséget is lehetne
kérni:

Sok megoldandó feladat és felmerült
probléma is van. Hasonlóképpen csak
felsorolásszerûen:

- Imádkozzatok a szolgálattevõk (lel-
kipásztorok, gyülekezeti vezetõk, stb)
lelki egészségéért, az egyre nagyobb
kihívásokban való hûséges helytállásért,
hogy mint vezetõk a maguk helyén be
tudják tölteni hivatásukat!

- Imádkozzatok az új hívõk, az új gyü-

lekezetek, az újabb missziók megerõ-
södéséért, a közösségbe való jó beépü-
léséért!

- Imádkozzatok a nehéz politikai-
gazdasági és társadalmi helyzetben a
bölcs helytállásunkért, és azért, hogy
Krisztus igaz tanúinak bizonyuljunk.

Épülõ imaházaitok:
Sok gyülekezetben folynak kisebb-

nagyobb munkálatok az imaházon, a
szolgálati lakáson, de kifejezett imahá-
zépítés a következõ helyeken folyik:
Bicske, Bodrog, Dunaújváros, Érdliget,
Gödöllõ, Egerszólát, Kiskunhalas, Sop-
ron, Szarvas, Veresegyház,

Missziós kezdeményezéseitek:
Errõl már írtam az örömeink között. Itt

külön csak a legutóbbit írom: Papp Szil-
viát (Nap u., a helyi lelkipásztor leánya)
elhívása és eddigi szolgálatai alapján
akkreditáljuk az Európai Baptista Misszi-
ónál, hogy Mozambique-ben a következõ
négy évre legyen az MBE misszionáriusa
(az említett szervezeten keresztül).
Hisszük, hogy Atyánk kirendeli erre a
szükséges anyagiakat, és így õ is kül-
misszionáriusunk lehet korábbi, vagy
jelenleg is szolgálattevõ más (pl. Cserep-
ka János és felesége, Füredi Kamilla,
Pertik Tímea, Lados Mónika, Szilágyi At-
tila és felesége, Borzási Lídia, ifj. Révész
Lajos és felesége, Varga Attila és fe-

3. oldal

lesége, Hajgató Zoltán és felesége, Szalai
Márta, stb.) testvérek mellett.

Mikor lesz a közgyûlésetek?
Országos Missziói Közgyûlés 2007.

május 4-5-én, Budapesten, ezt folytató
Országos Missziói Konferencia 2007.
május 25-26-án lesz Debrecenben. Ez
utóbbin fõ elõadónk David Coffey test-
vér, a Baptista Világszövetség elnöke
lesz.

Augusztus 22-26. között pedig Louis
Palau fog evangelizálni a Balaton partján
egy 2000 fõs nemzetközi sátortáborban.

A MBE elnöksége

HISSZÜK ÉS VALLJUK!

(Százéves az Ócsai Hitvallás)

Száz éve már, hogy egybegyültek Ócsán
Atyáink, kik elõdeink a hitben,
És megformálták hitük vallomását.
Így indította szívüket az Isten.

„Hisszük és valljuk!” – Mondták
egyszerûen,

De egyre lelkesebben, hangosabban.
Szavuk visszhangzott egész magyar

honban.
A Lélek ereje lüktetett abban.

Hittek, és megvallották bátor szívvel,
S terjedt a jó hír Kárpát medencében.
Emlékük bátoriíja a hívõket,
Hogy Jézusról szólni senki se féljen!

Hisszük és valljuk! És megcselekesszük.
Megváltónk szerint élünk és szolgálunk.
Õróla szól a hitvalló közösség:
Egyetlen Urunk, egyetlen Királyunk!

Gerzsenyi Sándor

MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ

A Magyarországi Baptista Egyház központi épületén (Budapest, Benczúr utca 31) ezt a táblát láthatjuk. Jobbra: a MABAVIT III. befejezése
utáni sajtótájékoztatón Dr. Mészáros Kálmán magyarországi egyházelnök szól a résztvevõkhöz.

to
v
á
b

b
i
fé

n
y
k
é
p

e
k

a
z

In
te

rn
e
te

n
:

e
v
a
n

g
e
li
u

m
ih

ir
n

o
k
.n

e
t


