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A MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZÖVETSÉGE
NAGYVÁRADI TANÁCSÜLÉSÉRÕL
2008. május 23-án Nagyváradon ülésezett a Magyar Baptista Világszövetség
Tanácsa. Az Egyesült Államokból Dr.
Herjeczki Géza (MABAVISZ elnök),
Magyarországról Dr. Mészáros Kálmán
(MABAVISZ alelnök) és Papp János
(MABAVISZ titkár), Erdélybõl Gergely
István (MABAVISZ alelnök), Borzási
István, Dr. Kovács József és Bándi Sándor, a Vajdaságból Nyúl Zoltán, a Felvidékrõl Dóczé Bálint, Kárpátaljáról Nehro
Bálint képviselték a magyar baptistákat.
Délután két órára megérkeztek a vendégek – közelrõl-távolról, országhatárokon túlról. A kezdet is jó volt, nem csak a
vége: ebéddel vártak vendéglátó testvéreink, mégpedig a nagyváradi imaház
udvarában épült, számomra egészen új,
kerek épületben. Az ízletes étel elfogyasztása után testvéreink bemutatták a
tanács tagjainak a felújított imaházat, a
nagyváradiak legnagyobb, régi és íme
egészen új templomát. Miután megtekintettük az imaházat, Urunk áldását
kértük a benne élõ gyülekezetre és az
itteni missziómunkára.
Ezután a teológia épületében, annak
egyik tantermében megkezdtük tanácskozásunkat.
Herjeczki testvér a Csel 13:23-25 olvasta, s János alázatos szolgáló lelkületét
állította elénk -az Úr népe között felelõsséggel bíró vezetõk elé-, követendõ
példaként.
Tanácskozásunkat a tagszövetségek
életérõl szóló beszámolókkal kezdtük.
Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Amerika, Erdély, Magyarország – a kisebb
közösségektõl haladtunk a nagyobbak
felé, s hallgattuk testvéreink általában
örömteljes hiradását. Bár a tervezettnél
több idõt vett igénybe ez a szakasz,
mindannyian úgy éreztük, hogy hasznos
is, szükséges is ez a számadás az elmúlt

esztendõrõl, az eseményekrõl, melyekben Urunk nagysága, segítsége, útmutatása rajzolódott ki, s néhol a magunk
gyengeségei is elõbukkantak. Volt okunk
a hálaadásra és a könyörgésre a beszámoló sorozat végén.
Már e beszámolók során is érzékeltem, amirõl a továbbiakban még jobban
meggyõzõdtem, hogy a tagszövetségek
közötti együttmûködés lényegesen jobb
volt ebben az esztendõben, mint a korábbiakban. Nem csak a magyarországi és
erdélyi vezetõ testvérek mondták el, hogy
miként támogatták a Kárpátmedencében
élõ 3 kis szövetséget, hanem elõször is
ezek a testvérek mondták el, hogy milyen
segítséget kaptak nagyobb testvéreiktõl.
Látogatások, szolgálattevõk, rádiós szolgálati lehetõség átadása, anyagi segítség,
hogy a lényegesebbeket említsem csupán.
Egy rövid szünet után a MABAVISZ-t
érintõ szervezeti kérdésekkel folytattuk
tanácskozásunkat. Az érvényben lévõ
szabályzatról, a bejegyzés kérdésérõl, a
tisztségviselõkrõl váltottunk szót. A
tanács meghatározta az elnökség átadásával kapcsolatos aktuális feladatokat.
Az eredetileg meghatározott elvnek
megfelelõen az Észak-Amerikai Magyar
Baptista Szövetség után most az Erdélyi
Magyar Baptista Szövetség adja majd a
következõ két évre a MABAVISZ elnökét. Herjeczki testvér most hivatalosan, a július 18-20 között megrendezésre kerülõ amerikai centenáriumon
pedig ünnepélyesen is átadja az elnökséget Gergely István testvérnek.
Közös határozatunknak is elfogadtuk
Gergely testvér megállapítását, miszerint
a MABAVISZ a jelen körülmények
között -bejegyzés nélkül is- jól mûködik,
de nem zárjuk ki a jövõbeni változás
lehetõségét.

A februári világszövetségi nap megrendezését sikeresnek találtuk, jövõre is
jól elõkészített ismertetõkkel segítjük
majd e nap lebonyolítását.
Természetesen nem csak örömökrõl
szóltunk, hanem a bennünket érintõ
problémákról is tájékoztattuk egymást.
Lelkipásztor nélküli gyülekezetekrõl (pl.
Torontó és Melbourne), anyagi gondokról (pl. a kolozsvári teológia és a szalárdi öregotthon), közös kiadványunkról, az Áhítatról stb. beszélgettünk.
Megerõsítettük az egy évvel ezelõtt
megfogalmazódott tervünket az összmagyar lelkipásztor találkozóról, amelynek dátumául most 2009 õszét láttuk
alkalmasnak.
A MABAVIT IV. felõl most is a
2012-es évben gondolkodunk, rendezvénysorozat után erdélyi helyszínû záró
alkalommal.
A legközelebbi éves tanácskozásunkat
lehetõség szerint Szlovákiában (a Felvidéken) szeretnénk megtartani.
A tanácskozás végén Gergely István
testvér vezetésével csendesedtünk el az
ige mellett. A kezdõ áhítat gondolatmenetét folytatva arra buzdított testvérünk,
hogy mint János, hitelesen szóljunk Jézus
Krisztusról, ez az igazi érték.
Akkor is és itt is megköszönve a mabaviszos szolgálatban aktív testvérek együttmûködését, a világszövetség további munkájára áldást kíván a leköszönõ
elnök:
Herjeczki A. Géza
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