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A Magyarország határain kívül élı magyar baptista 

közösségek missziói tevékenységének múltja, 

kitekintéssel a jelenre 

 
 

TÉZISEK 
 

1. Az újkori baptista mozgalom a 19. század közepén honosodott meg a Kárpát-

medencében. Szervezett és stratégiailag jól átgondolt terv alapján indultak el a 

baptizmus elsı terjesztıi, akik leggyakrabban bibliaterjesztıkként mentek a történelmi 

Magyarország különbözı nagyvárosaiba, kereskedelmi és kulturális központjaiba, 

ahol a Bibliát az érdeklıdık kezébe adták. Akkor még nagyon kevés embernek és 

családnak volt saját Bibliája. Eközben megosztották tanúságtételüket, kiemelve a 

személyes megtérést, újjászületést és megszentelt életre való törekvés bibliai 

alapelveit. Ennek nyomán szinte az ország minden szegletében gyülekezetek alakultak. 

 

2. A századforduló idején kiteljesedı és népmozgalommá váló baptista ébredési hullám 

elérte a hazánkban élı más nemzetiségő népcsoportokat is. A német nyelvterületrıl 

érkezı misszionáriusok elıbb a német és magyar, majd késıbb a szlovák, román, szerb 

és ruszin népek felé végeztek hatékony missziómunkát. A Trianonban mesterségesen 

széttagolt és elszakított országrészekben így maradhatott fenn, sıt egyes területeken 

még újabb lendületet is nyert – mint például Erdélyben – a magyar és más nyelvő 

baptista mozgalom. 

 

3. Trianon után a magyar baptista misszió is válságos helyzetbe került, úgy az 

anyaországban, mint az elszakított területeken. Az 1920-as évek elején az utódállamok 

mindegyikében újra kellett szervezni a baptista missziót. Mivel kezdetben 

hermetikusan el voltak szigetelve az anyaországi központtól, az új helyzetben irányítás 

nélkül maradtak. Volt olyan terület, ahol többségben maradtak magyarok, máshol 

kétnyelvővé váltak, vagy nyelvi asszimiláció indult el.  

 

4. Tovább nehezítette a magyar baptisták helyzetét a második világháborút követı 

lakosságcsere, és a fölgyorsuló el- és kivándorlás. Ezt a szomorú tényt még csak 

tovább fokozta az utódállamokban is hatalomra jutó ateista, magyargyőlölı rezsimek 

diktatórikus egyházüldözı politikája. 

 

5. A tengerentúli emigrációban létrejövı magyar gyülekezetek sajátos helyzetben voltak 

az elmúlt száz évben. Létszámnövekedésük és apadásuk mindig az anyaország és az 

elszakított területek helyzetével függött össze. Kapcsolattartásra és kölcsönhatásra a 

rendszerváltásig kevés lehetıség adódott. Az azóta létrehívott Magyar Baptisták 

Világszövetsége szervezésében már a harmadik világtalálkozóra került sor, több ezer 

résztvevıvel. Az Európai Unió „határmentesítése” is új esélyt ad a magyar baptisták 

szellemi-lelki, de akár szervezeti egyesítésére és missziómunkájuk hatékonyabb 

kiteljesítésére is.  
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