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Testvéreim, a MABAVISZ vasárnap-
ja legyen ürügy arra, hogy megfogal-
mazzuk a magunk gyülekezetében, hogy
ezután még jobban vigyázunk egymásra,
törõdünk egymással, munkáljuk a köl-
csönös szeretetet és készen leszünk a jó-
cselekedetekre.

Dr. Herjeczki Géza,
a MABAVISZ elnöke

Akár az elõbbi, akár ez utóbbi gon-
dolatmenet esik közel hozzánk, ugya-
nazon lépések elõtt állunk: Isten iránti
hálával kell munkálnunk az egymással
való közösséget.

Nekünk, ennek a testvéri körnek is
szól a címben jelzett ige: Ügyeljünk arra,
hogy egymást kölcsönösen szeretetre és
jó cselekedetre buzdítsuk. (Zsid 10:24)

Szeretet és jócselekedet. A kettõ ösz-
szetartozik. Jót azokkal tudunk tenni,
akiket szeretünk. Viszont azokat tudjuk
szeretni, akiket ismerünk. (Bár vannak,
akik azt állítják, hogy õk szeretik ezt az
egész világot, mindenkit. Általában ez a
nagy „mindenki” senkit sem jelent.)
Megismerni a magyar baptisták nem is
olyan nagyon nagy táborát nem lehetet-
len. De nem is biztos, hogy olyan köny-
nyen megy. Nehezíti pl. a távolság, a
természetellenes és még egyenlõre létezõ
határok.

Szövetségi vezetõknek és lelkipász-
toroknak mindenképpen feladatuk – de
talán mindannyiunknak is, hogy keressük
az alkalmat az egymással való közösség
építésére. Igénk felszólításának engedek,
amikor az egymás iránti õszinte szere-
tetre és jócselekedetekre buzdítalak ben-
neteket ezúttal is.

Tartsatok kapcsolatot egymással – az
egyszerû e-mail, vagy levelezés útján, a
kicsit költségesebb telefon és az áldoza-
tokat kívánó látogatások útján is! A
testvérek közötti személyes kapcsolat,
vagy a gyülekezetek közötti kapcsolat
meggazdagítja az életünket. Nem úgy,
hogy kapcsolatot keresek, hogy kapjak,
hanem kapcsolatot keresek és építek,
hogy adjak, hogy szolgáljak, hogy jót
cselekedjek, s miközben ezt teszem –
Isten csodája ez-, magam gazdagodom. A
kölcsönös szeretet és jócselekedetek nem
egymás kihasználását jelentik, hanem az
egymásnak való szolgálat során a köl-
csönös megerõsödést és életünk kölcsö-
nös meggazdagodását munkálják.

Tavaly a világszövetségünk elnöke-
ként ellátogattam feleségemmel együtt
Kárpátaljára és a Vajdaságba. Több gyü-
lekezetet is meglátogathattunk. Tapasz-
taltuk, hogy szükség van kölcsönösen az
egymás iránti szeretetre, annak kinyil-
vánítására is, és szükség van a jócse-
lekedetek gyakorlására is. Tapasztaltuk,
hogy a kölcsönös szeretet és a jócsele-
kedetekre való készség építi a szeretet
közösségben élõket – mindkét irányban.
Nem legyen a szeretet és a jócselekedet
egyirányú; az általában a közösség elsor-
vadását hozza magával!

Minél jobban szeretjük és ismerjük
egymást, annál természetesebben tudunk
engedni a bennünk munkálkodó Lélek-
nek és észrevesszük a jócselekedetek
lehetõségét – kölcsönösen.

20 helyen kb. 300 bemerített tag) és új
területek is nyíltak: siketek, mongolok
közötti misszió és a külmisszió.

Vannak nehéz helyzetbe került kiste-
lepülési kicsiny gyülekezeteink, és van-
nak nagyvárosok, ahol még nincs bap-
tista, sõt talán evangéliumi gyülekezet
sem. Van tehát feladatunk bõven.

A változások közé tartozhat az, hogy
az elmúlt évben örömmel vettük birtokba
Balatonföldváron a Bethesda Üdülõ kon-
ferencia-épületét, valamint elvégezhet-
tünk Tahiban, a táborunkon a felújítási,
építési munka egy újabb fázisát.

A sok-sok gyülekezet és misszió közül
kiragadva csak kettõrõl:

A kecskeméti dinamikusan növekedõ
gyülekezet 2004-ben építette fel új
imaházát, mely egy 35 000 fõs lakótelep
szélén található. Az utóbbi idõben egyre
több gyermekkel, fiatallal foglalkoznak.
Isten úgy vezette õket, hogy elindítsák a
Bárányka Keresztyén Óvodát, melyhez
az önkormányzat is nagy jóindulattal
viszonyult. Céljuk az, hogy átadhassák
Isten szeretetét, és a Bibliára alapuló
értékeket. Nyitott óvodaként a szülõk
mind a gyermekek programjába, mind
pedig a gyülekezet életébe bármikor
bekapcsolódhatnak.

Imádkozzunk a kecskeméti gyüle-
kezetért, és a Bárányka Óvodáért!

Az elmúlt esztendõben elindult kö-
zösségünkben a Baptista Családi Szol-
gálat. Vezetõje Varga György lelki-
pásztor és felesége Érdligetrõl. Látva a

nagy-nagy szükséget (tönkre-
ment házasságok és családok,
szeretetteljes légkör nélkül fel-
növõ generációk, társadalmi és
törvénykezési negatív folyama-
tok), támogatni szeretnénk test-
véreinket abban, hogy példamu-
tató élettel segítséget tudjanak
adni a körülöttünk élõknek az élet
e fontos területén.

Kérünk benneteket, hogy imád-
kozzatok a magyar családokért,
házaspárokért, és a

Baptista Családi Szolgálatért!

A MAGYARORSZÁGI
BESZÁMOLÓ

Az elmúlt esztendõ a magyarországi
társadalmunkban sok fájdalmat és
feszültséget, közösségünkben pedig sok
feladatot és lehetõséget hozott. Magyar-

országon több mint 350 tele-
pülésen vagyunk jelen. Tag-
ságunk meghaladja a 11 800
fõt. 125 aktív lelkipásztor és
60 nyugdíjas lelkipásztor
végzi hétrõl hétre az evan-
gélium hirdetés szolgálatát
sok-sok gyülekezeti veze-
tõvel együtt. Több mint 70 új
gyülekezetünk illetve misszi-
óállomásunk van, melyek a
rendszerváltás óta indultak el.
Vasárnapi iskolásaink és az
ifjúság létszáma hasonlóan
kb. 3.000 fõ. Jelentõs a roma-
missziós szolgálat (több mint

Köszönöm Papp János MABAVISZ
fõtitkár testvérnek, hogy összegyüjtötte
az itt következõ anyagot és Varga Attila
testvérnek, hogy abból egy vetíthetõ
bemutatót készített, melyet bízonyára a
legtöbb gyülekezetben megnéznek
majd február 3-án. (HG)
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Nagy örömmel és hálaadással emlék-
szünk a debreceni Missziós Konfe-
renciára, melyen ismét David Coffey, a
Baptista Világszövetség elnöke volt ven-
dégünk és szolgálattevõnk. Urunk áldását
tapasztaltuk, és sok-sok értékes gondo-
lattal, impulzussal jöhettünk el.

Adjunk hálát a Missziós Konferencia
áldásáért!

A magyarországi baptisták életében
2008 választási esztendõ. Április 11-12-
én tartjuk az Országos Választó Közgyû-
lést Újpesten.

Imádkozzunk Urunk jelenlétéért, a
Szentlélek Isten vezetéséért, áldásáért!

Beküldte:
Papp János missziói igazgató

Magyarországi Baptista Egyház

AZ ERDÉLYI
TESTVÉREK

BESZÁMOLÓJA
A 2006-os statisztika szerint Erdély-

ben a következõ volt a helyzet: A szö-
vetséghez tartozó gyülekezetek össze-
sített taglétszáma: 8694, a hozzátartozók
száma 4494, összesen 13179 magyar
baptista Erdélyben. Jelenleg a Szövetség-
hez tartozik összesen 250 gyülekezet,
leánygyülekezet és misszióállomás. Ezek
ben a gyülekezetekben szolgál 69 körzet-
ben 59 lelkipásztor és 3 missziómunkás.
2005-höz képest Erdélyben a magyar
baptisták 110-zel voltak többen 2006-
ban. 2005- ben 289-en, míg 2006-
ban 334-en merítkeztek be gyüle-
kezeteinkben.

Több építkezõ gyülekezet van
Erdélyben, ezek közül például
Mihályfalva, Szentimre, és Szi-
lágyballa. A nagyváradi belvárosi
imaház renoválva volt és így most
egy szép felújított, kibõvített
templom áll a gyülekezet ren-
delkezésére. A cigányok közötti
misszió tovább fejlõdött az elmúlt
évben. Több gyülekezet alakult és
voltak olyan cigány gyülekezetek,

AZ AMERIKAI
SZÖVETSÉG

BESZÁMOLÓJA
Szeretettel köszöntünk a MABAVISZ

2008-as vasárnapján, amikor együtt és
egymásért imádkozunk, hálaadással és
könyörgéssel járulunk mennyei Atyánk
trónusához.

Köszönjük a 2008-as ÁHÍTAT fedõ-
lapjára helyezett fényképeket, melybõl
most már minden olvasó tudja, hogy ez az
év a mi Centenáriumi évünk. Július18-20
között a Wheaton-i Billy Graham Cen-
ter-ben tartjuk ez évi konvenciónkat és
jubileumi ünnepünket.

Szövetségünkben 10 gyülekezet/
közösség mûködik, ahol még a magyar
nyelvet használják. Ezekben 9 aktív

lelkipásztor mûködik. Egy gyülekezet
lelkipásztor nélkül van (Toronto). Kül-
misszionáriusunk, Füredi Kamilla testvér
Sierra Leone-ban bibliaiskolát szervez és
vezet. Három ifjú bibliaiskolában, teoló-
giai szemináriumban tanul.

Detroiti testvéreink ugyancsak 100
évre tekintenek vissza ebben az évben.
Március 9-én Detroitban jubileumi ünnep
lesz, tekintettel arra, hogy a szövetség
vezetõ bizottságai ott tartják évközi
gyûlésüket azon a hétvégén. Július 7-16
között a Ráma Táborban Nemzetközi
Ifjúsági Tábort szervezünk, melyre a
tagszövetségek gyülekezeteibõl és a

amelyek megerõsödtek, mint például az
ákosi és teremi gyülekezetek.

A szövetség területén némi újraszer-
vezõdés volt 2007-ben. Megalakítottuk a

negyedik missziókerületet és így a
következõ missziókerületeink vannak:
Brassói - , Kolozsvári -, Váradi - és Zilahi
Missziókerület. Ugyanakkor elõször van
a missziókerületek élén választott veze-
tõség. Abban a reményben döntöttünk
így, hogy a gyülekezetek közötti és a
szövetségi munka jobban fejlõdik és
többen részt vehetnek a munkában.

Örvendenénk, ha a következõkért
imádkoznának velünk kapcsolatban:

1. Hálát adunk azért, hogy Isten
megtartott bennünket egy változó és
anyagias világban.

2. Hálát adunk azokért a megtéré-
sekért, amiknek tanúi lehettünk az elmúlt
idõszakban.

3. Hálát adunk a még jelentõs számú
gyermekeinkért és ifjainkért. Azt szeret-
nénk, hogy mind megtérnének.

4. Kérjük az Urat, hogy az
összetartozás és közösség
lelkületét erõsítse közöttünk.

5. Kérjük az Urat, hogy
újítsa meg a lelkimunkások
erejét és lelkesedését

6. Könyörgünk azért, hogy
az Úr adjon megújulást gyüle-
kezeteinkben és ébressze fel a
missziós munka iránti odaszá-
násunkat!

Beküldte:
Dr. Kovács József fõtitkár

Romániai Magyar Baptista
Gyülekezetek Szövetsége
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szórvány gyülekezetekbõl egy ifjúsági
csoportot várunk. Az észak-amerikai
fiatalokkal együtt töltik el ezt az alkal-
mat, s azután Chicagóban részt vesznek a
centenáriumi ünnepen.

Kérjük az imatámogatást a követ-
kezõkért:

Szövetségünk 100 éves ünnepéért,
Isten vezetéséért a jövõben;

A detroiti jubiláló gyülekezetért, lelki-
pásztoráért;

A torontói gyülekezetért és egy jöven-
dõ lelkipásztorért;

A Nemzetközi Ifjúsági Tábor szerve-
zõiért és résztvevõiért;

Gyülekezeteink lelki és számbeli nö-
vekedéséért;

Lelkipásztoraink hatékony szolgá-
latáért;

Teológiai hallgatóinkért.

Beküldte:
Szabó István fõtitkár

Észak-Amerikai Magyar Baptista
Szövetség

A KÁRPÁTALJAI
TESTVÉREK

BESZÁMOLÓJA

Az elmúlt év folyamán jelentõsebb
változást nem tapasztaltunk. Voltak be-
merítések, házasságkötések, és persze
temetések is. Igaz, hogy a Kárpátaljai
Magyar Baptista Közösség gyülekeze-
teinek jelentõs része nyugdíjasokból áll –

akik közül többen hazaköltöztek –, mégis
minden gyülekezetben mûködik vasár-
napi iskola. Éppen ezért igyekszünk
minden évben keresztyén táborokat,
képzési konferenciákat szervezni a

plántáló központ. Mert az aratnivaló sok,
de a munkás kevés.

Dobronyi misszió bemutatása:
Nagydobronyban Varga József, Kán-

tor Ferenc testvérek szolgálata által
alakult egy baptista gyülekezet. 1923
decemberében megnyílt egy nagy ima-
ház, amit Kis János vezetésével sikerült
felépíteni. Õ az USA-ból hazaköltözve
támogatta az építkezést. Mint prédiká-
torok, ott szolgáltak Stumpf Jenõ bácsi és
Kántor Ferenc, a fiával. 1939–ben a kom-
munisták elkobozták az épületet, a gyü-
lekezet pedig lassan megszûnt. Ma ezt az
épületet – ami a település központjában
található – diszkónak használják.

Havonta kétszer Molnár Ede testvér, a
kígyósi gyülekezet lelkipász-
tora, és én kijárunk egy kis-
busszal Dobronyba, ami 50 ki-
lométerre van Beregszásztól.
Ott most mûködik egy nagyon
buzgó házicsoport. Ritkaság
ma az a lelki éhség, az Úr igéje
utáni vágyakozás, amit ott
tapasztalunk. Minden alka-
lomra húszan jönnek el.

Isten kegyelmébõl, öröm-
mel látjuk, hogy van remény,
van öröm és szeretet a test-
vérekben. Hisszük, hogy Is-
tennek csodálatos terve van
2008–ban is. Adjunk hálát
ezért, és imádkozzunk együtt,
hogy:

Az Úr adjon megújulást a
gyülekezetekben, és küldjön új
munkásokat a lelki szolgá-
latra;

A Kegyelem Gyülekezet
növekedjen, és be tudja fejezni
a terem felújítását;

A falvakban, ahol házi-
csoportok vannak, gyüleke-
zetek alakuljanak;

Legyenek partner gyüleke-
zetek, akik segítenek az evan-
gélium hirdetésében.

Isten gazdag áldását kérjük
a gyülekezetek, és a testvérek életére.

Beküldte:
Cidor Lajos lelkipásztor

A kárpátaljai magyar baptisták
vezetõje

fiatalok számára. Hálát adunk az Úrnak
mindezért.

Az evangélium iránti érdeklõdés nap-
jainkra valamelyest csökkent, és a kapu
bár csukódik, de még nem záródott be
teljesen. Vannak lehetõségek új terüle-
teken is, ahol hirdethetjük az evangé-
liumot. Ahhoz viszont külsõ segítségre
van szükségünk, hogy új, magyar nyelvû
gyülekezetek plántálódjanak a helybeli
missziómunkások által.

A következõ helyeken van gyüleke-
zetünk: Gut, Beregszász, Gát, Rafajna,
Kígyós, Bene és Zápszony. A hét gyü-
lekezetben 200 gyülekezeti tag él, 6
lelkipásztor és 1 diakónus munkálkodik.

Beregszász – Kegyelem Gyülekezet
plántálása:

Hála Urunk kegyelmének, és a testvéri
támogatásnak, végre elkezdhettük a
komolyabb munkálatokat a Kegyelem
Gyülekezet leendõ új termében. Hisszük,
hogy Urunk további segítséget ad ezután
is, és hamarosan olyan mértékben rendbe
tudjuk tenni az imatermet, hogy ott tart-
hatjuk az összejöveteleinket. Ez nagyon
sok lehetõséget ad nekünk arra, hogy
ebben a diákokkal teli városban ered-
ményesebben hirdethessük Isten áldott
igéjét. Beregszász a Kárpátaljai magyar-
ság központja, ezért fontosnak tartjuk,
hogy közös összefogással a többi gyüle-
kezettel, kialakuljon egy gyülekezet-

A VAJDASÁGI
TESTVÉREK

BESZÁMOLÓJA

Vajdasági Magyar Baptisták Közössé-
gét a Bácskában, Bánátban - gyülekezet-
ben és szórványban élõ magyar baptista
testvérek alkotják. Bácskában 3 gyüle-
kezet, és két újonnan alapított közösség,
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A FELVIDÉKI
TESTVÉREINK
BESZÁMOLÓJA

A szlovákiai magyar bap-
tisták a Szlovák Baptisták
Szövetségébe tartozunk. Szlo-
vákiában összesen 23 baptista
gyülekezet, illetve körzet van. A
Szentpéteri Gyülekezet kör-
zetével együtt az egyetlen ma-
gyar baptista közösség Szlo-
vákiában, amelynek önálló stá-
tusza van - államilag bejegyzett,
jogi személy.

Magyar körzetünk gyüleke-
zetei: Szentpéter és Negyed,
valamint 2 misszió állomás:
Párkány és Perbete, ahol házi
közösség formájában tartjuk
rendszeres istentiszteleteinket. Taglét-
számunk összesen nem haladja meg a
hatvanat.

Az elmúlt évre visszatekintve, hálásak
vagyunk Istennek azért a szeretetért és
egységért, amely által szentpéteri gyü-
lekezetünk örömteli lelki otthonná,
missziós bázissá fejlõdhetett. Hálásak
vagyunk a szolgáló testvéreink lelkü-
letéért, hogy újjászületett, odaszánt,
alázatos testvérek végzik a szolgálatot
kicsik, nagyok elõtt egyaránt. Fiataljaink
igen kevesen vannak, de az elmúlt évben

Bánátban két szórványgyülekezet van.
110-120 tag, és 150 családtag, barátkozó
alkotja közösségünket. Két lelkipásztora
és két diakónusa van mindössze a
délvidéki szórványnak.

Pozitív változásnak tekinthetõ, hogy a
Szívvel a Vajdaságért program keretében
szervezett, és folyamatos lelkipásztori,
igehirdetõi támogatást kapunk az anya-
országtól, ami nagyon jelentõs a lelki
építkezés szempontjából. Megtérõkkel,
barátkozókkal gyarapodott szinte min-
degyik kis közösségünk. Sikerült meg-
vásárolni, és használatra alkalmassá tenni
Bácskossuthfalván egy nagyszerû épü-
letet (összmagyar baptista összefogás-
sal). Kishegyesen is folyamatban van a
gyülekezetplántálás.

Baptista Missziós Központot tudtunk
létrehozni Bácskossuthfalván. Már most
ifjúsági, és gyermektáborokat szervez-
tünk benne, és többféle karitatív, oktatási
program indult be. Az építkezésben,
költségekben megtapasztaltuk Isten
kegyelmét, a testvéri összefogást, így
várakozáson felül sikerült felújítani,
használhatóvá tenni az épületet. Sze-
retnénk folytatni a felújítást, hogy meg-
felelõ körülményeket tudjunk bizto-
sítani a táborozóinknak.

Hálaadással imádkozzunk
a szolgálattevõkért,
a létrejött új missziós központért,
a gyermektáborokért.
Könyörögjünk az ébredésért,

új megtérõkért, igehirdetõkért,
ifjúsági vezetõkért!

Beküldte: Nyúl Zoltán lelkipásztor
A vajdasági magyar baptista misszió

vezetõje

egyre több ének-zenei szolgálatuknak,
élõ bizonyságuknak és komoly igehirde-
tésüknek örvendezhettünk.

Hálásak vagyunk gyermekeinkért,
három csoportban folyik a vasárnapi is-
kolai foglalkozás számukra. Arany-
mondásuk, énekeik, jelenlétük isten-
tiszteleteinken örömünkre és felüdülé-
sünkre szolgál. Gyülekezeteink ott-
honosak, õszintén örülünk és fogadjuk
mindannyian az új arcokat, érdeklõdõket.

Különös kegyelem mikor beérik az
igei magvetés egy-egy ember szívében.
Az elmúlt évben hárman döntöttek úgy,
hogy az Úr Jézusba vetett hitükrõl bi-
zonyságot téve, bemeritkeznek. Mind-
hárman a szentpéteri gyülekezetünk
tagjai lettek. Vannak, akik régen lá-
togatják gyülekezeteinket. Kötõdnek
gyülekezeteinkhez, szívük és értelmük az
élõ evangéliumi gyülekezeteink felé
húzza õket, de vallásuk erõs akadálynak

bizonyult eddig.

Isten egyre jobban szívemre
helyezi a csallóközi gyülekezet-
plántálást. Többször is elláto-
gattunk Dunaszerdahelyre fe-
leségemmel és Bánszky Tibor
testvéremmel, kapcsolatokat
építeni, szórólapokat osztogatni,
ismerkedni az ott élõ magyar
embertársainkkal. Hisszük és
részben látjuk is, hogy az Úr ajtót
nyit az evangélium számára.

Kérjük a testvérek imatámo-

gatását, hogy a rendszeres látogatóink
szívében fogant hit erõsödjön meg any-
nyira, hogy nyilvánosan a bemerítés
vizében is megvallják azt, és beépüljenek
gyülekezeteinkbe.

Kérjük a testvérek imatámogatását:
szükségünk van Istentõl kapott látásra

és vezetésre a csallóközi misszióval
kapcsolatban is!

Beküldte:
Dóczé Bálink lelkipásztor

A felvidéki magyar baptista misszió
képviselõje


