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Magyarország - hálaadás
Hálaadással, gyásszal, az örök élet reménységével emlékezünk szeretett 
testvéreinkre Kovács Géza bácsira és Szenczy Sándor testvérünkre, akik a mennyei 
Atyához költöztek. Mindkettőjük munkássága meghatározó módon formálta a 
magyar baptisták közösségét, áldott és áldozatos életük példaként áll előttünk.

Gyülekezetplántáló konferencia résztvevői



Magyarország - hálaadás
Ukrán menekült válság:

Az Ukrajnából érkező menekültek 
megsegítésében végeztünk szolgálatot, amiben 
gyülekezetek, a Baptista Szeretetszolgálat, a 
BÉTESZ és az egyház együttesen vállalt nagy 
feladatokat. Több mint 10.000 vendégéjszakát 
töltöttek a menekültek a baptista imaházakban 
és intézményekben. Ezen felül számos más 
segítséget nyújtottunk számukra. Ehhez nagy 
segítséget kaptunk sok nem baptista 
embertársunktól is, akik adománnyal és 
önkéntes munkával szolgáltak. 



Magyarország - hálaadás
25 éves a Baptista Szeretetszolgálat: 

A Baptista Szeretetszolgálat 2022-ben ünnepelete 25-ik születésnapját, a baptista 
szervezet széleskörű nemzetközi és hazai missziós és karitatív tevékenységet végez. 
Halával gondolunk a szeretetszolgálat több ezer munkatársára és azokra a tízezrekre, 
akik felé a világ bármely pontján akár csak egy palack vízzel is szolgálhattunk.



Magyarország - hálaadás
Új munkások a szolgálatban:

Kiemelkedően sok gyülekezeti és intézményi lelkipásztort, iskolalelkészt és 
intézményekben szolgáló leleki munkást állítottunk szolgálatba az elmúlt 
esztendőben. Hálásak vagyunk Istennek, hogy az evangélium tanítását és hirdetését 
egyre többen végzik a ránk bízott embertársaink, fiatalok és idősek felé egyaránt. 



Magyarország - imatémák
Idén ünnepeljük az anabaptisták magyarországi missziós fellépésének 500-ik 
évfordulóját. Ez alkalomból számos programot szervezünk, aminek kiemelkedő 
eseménye lesz a november 19-i Puskás Arénában megrendezésre kerülő 
evangélizáció, amit a Billy Graham Társasággal közösen szervezünk. Az este fő 
igehirdetője Will Graham, Billy Graham unokája lesz. Kérjük a testvéreket, hogy 
imádkozzanak, hogy ezen a rendezvényen minél többen átadják életüket 
Jézusnak.  



Magyarország - imatémák

Jó néhány gyülekezetünk elérte az a létszámot, ami arra készteti őket, hogy új, 
tágasabb imaházba költözzenek. Új ingatlan építése, vásárlása vagy bérlése 
ugyanakkor nagy kihívást jelent. Kérjük, hogy imádkozzanak a testvérek a legjobb 
megoldásért, az Úr vezetéséért, hogy ezek a gyülekezetek megtalálhassák új 
otthonukat.



Magyarország - imatémák

Nemzetközi baptista missziós konferenciát szervezünk márciusban, 
Balatonszárszón. A nemzetközi rendezvény a Baptista 500 keretében valósul meg, 
melyre 13 kelet-közép-európai országból érkeznek baptista testvérek. Kérjük a 
testvéreket, hogy imádkozzanak a konferencia sikeréért, az egységért és Isten 
országának növekedéséért.    



Kárpátalja
2022 év tagadhatatlanul rövid életünk legmegrázóbb éve, a háború tragikus borzalma 
szemünk láttára történik. Rakétatámadások, bombázások, erőszak és halál elől 
menekülő emberek százezrei a térségünkön részben áthaladva, részben pedig itt 
menedéket találva. A helyi lakosok és baptista testvéreink szintén egy része külföldön 
keresett menedéket, a háború elől és a hadköteles férfiak kötelező besorolása miatt. 
Gyülekezeteink maroknyi csapata, akik vállalták a maradást, otthonaikba és az 
imaházakba tucatnyi menekülő embert fogadott be. Térségünkben jelenleg is ezrek 
vannak elszállásolva ideiglenes szállásokon és magán házakban. 



Kárpátalja
1.Hálásak vagyunk, Isten kegyelméből, testvérekkel összefogva, a Kárpátaljai Baptista 
Jótékonysági Alapítvány szervezésében, támogató testvérek és szervezetek 
segítségével, mostanra közel 500.000 adag ételt osztottunk a menekülőknek és helyi 
árváknak, özvegyeknek és rászorulóknak. 

„Hozzatok vizet a szomjazónak, Témá földjének lakói, és adjatok kenyeret a menekülőknek! 
Mert fegyver elől menekültek el, kivont kard elől, kifeszített íj elől és súlyos harcból.”
Ézsaiás 21:14-15



Kárpátalja
2.Kérjük imádkozzunk a gyülekezetekért, a háború első fázisában a hívek menekülése 
miatt, szinte teljesen üresen maradtak, rövid idő elteltével a Jó Atya újabb és újabb 
lelkeket terel a gyülekezetekbe, olyanokat akik közöttünk élnek, viszont korábban 
passzívak voltak Isten iránt, azóta többen hitre jutottak. 

3.Továbbá kérjük imádkozzunk a szolgatársakért, többen hadkötelesek vagyunk, minket 
is veszélyeztet a sorkatonai hadviselés. 
Másrészt az elmúlt év zsinórban többszörösen megterhelt szolgálatok végzése, erőnk 
határait érte el, szervezetünk legyengült, gyakran megbetegszünk. Családjaink 
gyermekeink velünk együtt szolgálnak és viselik a terheket, hónapok óta 16-20 órás 
áramkimaradás a tél és hideg ellenére napi szinten folyamatos. 



Kárpátalja
4.Könyörögjünk Ukrajnáért, kérjük az Urat vessen véget a háborúnak, oltalmazza a 
testvériséget és népünket, had tudjuk békében magyar nyelven szabadon nevelni 
gyermekeinket. Istennek hasznos eszközei legyünk ezen a vidéken az Ő dicsősségére. 



Kárpátalja



Észak-Amerika
Hálásak vagyunk: 

- szövetségünk nyolc magyar baptista gyülekezetéért, amelyek az észak-amerikai és 
ausztráliai diaszpórában törekszenek betölteni az Úr Jézustól kapott küldetésüket;

- a 115. éve megjelenő szövetségi lapunkért, mely összekötő kapocsként szolgál a 
fent említett gyülekezetek között, valamint Herjeczki Géza szerkesztő testvérért, aki 
több évtizede végzi ezt a fontos szolgálatot;

- a 2022 szeptemberében megválasztott szövetségi és alszövetségi tisztségviselőkért;

- hogy az elmúlt évben is voltak gyülekezeteinkben megtérések, és három 
gyülekezetben alámerítésre is sor kerülhetett; 

- az aktív gyülekezetplántáló missziónkért Florida nyugati partján;



Észak-Amerika
Hálásak vagyunk:

- hogy két év kimaradás után megtarthattuk a korábban rendszeressé vált évenkénti 
két ifjúsági találkozónkat, és a nyári gyermektáborunkat;

- hogy a gyülekezeteink aktív és nyugalmazott lelkipásztorai két heti rendszerességgel 
találkoznak virtuálisan megrendezett összejöveteleken, segítve és erősítve egymást a 
lelki szolgálatuk elvégzésében;

- hogy az új évet a legtöbb gyülekezetünk imahéttel kezdhette, és több helyen 
bekapcsolódhattak az ökumenikus imahétbe is;



Észak-Amerika
Imádkozzatok velünk: 
- hogy gyülekezeteink legyenek élők, vonzók, befogadók azok számára, akik még nem 
ismerik az Urat;
- hogy a gyülekezeteinkhez tartozó gyermekek, fiatalok biblikus értékek szerint 
formálódjanak, és válasszanak életutat maguknak
- hogy a hirdetett igére a hallgatók válaszoljanak megtéréssel, megújulással, komoly 
odaszánással Isten ügye mellett;
- gyülekezeteink lelkipásztoraiért, lelki vezetőiért és az újonnan megválasztott 
szövetségi és alszövetségi vezetőkért; 
- az Alhambrai Gyülekezetért, hogy találjanak Istentől elhívott, felkészült, és az ottani 
lelki munka elvégzésére alkalmas lelkipásztort;



Észak-Amerika

Imádkozzatok velünk: 

- a nyári szövetségi közgyűlésünkért, amit három év kimaradás után, ismét a 
Ráma táborban szeretnénk megtartani;
- a Floridában történő misszióért, valamint Kulcsár Attila gyülekezetplántáló 
lelkipásztorért és családjáért;
- a nyári ifjúsági- és gyermek-táborért, valamint az ezeknek otthont adó Ráma 
táborért;
- fiataljaink nyárra tervezett erdélyi missziós útjáért! 



Észak-Amerika

Bemerítés: FloridaBemerítés - Toronto, Kanada



Észak-Amerika

Ifjúsági találkozó: DetroitGyermektábor: Ráma, Kanada



Erdély - hálaadás és imakérés
Április 1-én tisztújításra kerül sor Szövetségünkben. Hálásak vagyunk az Úrnak a 
leköszönő vezetőség áldozatos és hűséges szolgálatáét. Kérünk, imádkozzatok, 
hogy Isten akarata szerint történjen az új vezetőség megválasztása, hogy 
megmaradjon, sőt megerősödjön a Lélek egysége a békesség kötelékével az 
erdélyi magyar baptisták között.  

Hálásak vagyunk a nők közötti szép munkáért, amit a testvérnők végeznek a 
Nőszövetség keretén belül: az Eszter folyóiratért, a már betervezett 
konferenciákért és eseményekért. Kérünk, imádkozzatok az egyedülálló nők felé 
történő szolgálat hatékonyságáért és az „Imádkozó édesanyák” imacsoportok 
további kitartó, hűséges működéséért. 



Erdély - hálaadás és imakérés
Hálásak vagyunk az Úrnak a romák közötti misszióban tapasztalt 
előrehaladásért és áldásokért: a gyermekeknek szervezett oktatási programokért, 
az új munkatársakért, akiket felavathattunk a lelki munkára, az új imaházak 
építéséért és a bemerítésekért. Kérünk, imádkozzatok, hogy a roma 
gyülekezetek megerősödjenek, növekedjenek és egységesek maradjanak. 

Istennek adunk hálát, hogy elindult a nagykárolyi gyülekezetplántálás. Kérünk, 
imádkozzatok Oláh Elemérért és feleségéért Boglárkáért, hogy megerősödjenek 
missziós elhívásukban és az evangélium győztes úttörői lehessenek ebben a nagy, 
magyarlakta városban. 



Erdély - hálaadás és imakérés
A sok akadály ellenére is, hálásak vagyunk, hogy folytatódik a Cserepka János 
Oktatási Központ építése Szilágyballán, amely otthont ad majd a Szilágysági 
Baptista Missziókerület székhelyének és bibliaiskolájának. Kérünk, 
imádkozzatok, hogy Isten rendelje ki az építkezéshez szükséges anyagi fedezetet 
és adjon a munkálatokban jó előrehaladást az előttünk álló nyáron. 

Hálásak vagyunk a Szövetségünkben felavatott új munkatársakért, kérünk 
imádkozzatok, hogy elhívásukhoz hűségesek maradjanak, és Istentől kapott 
bölcsességgel, a Lélek erejével, de alázattal pásztorolják a rájuk bízott 
gyülekezeteket. Könyörögjetek további új munkásokért, hiszen még mindig 
vannak lelkipásztorok nélküli gyülekezetek és gyülekezetek nélküli, vagy 
elsorvadó gyülekezetekkel levő magyarlakta falvak és városok.



Erdély

Cserapka János Oktatási Központ 
építése

Az asszonyvárosi roma imaház építése



Erdély

Konferencia Ákoson roma szolgálóknak Első istentisztelet Nagykárolyban



Vajdaság
IMATÉMÁK DÉLVIDÉKRŐL

Az elmúlt év, sok szempontból, emberpróbáló volt térségünkben, és az egész világon. 
Különböző krizisek (gazdasági, energiai, erkölcsi, szellemi) nehezítették az itt élő 
emberek, testvérek életét. Óriási az elvándorlás Szerbiából, a tavalyi népszámlálás 
szerint Szerbia lakossága az elmúlt tíz évben 10% csökkent, de a magyar lakosságnak a 
csökkenése még jelentősebb. Főként az idősebbek maradtak, ami hosszútávon fogja 
megmutatni a hatását. Szellemi állapota a térségnek eléggé sötét: azt tapasztalom, 
hogy túlzottan felerősödött a Mária kultusz de az okkultizmus is jelentősen visszahúzó 
tényező. Minden nehézség ellenére, az Úr ereje ugyanaz, mert Benne nincs változás és 
az Ő erejét tapasztaltuk meg az elmúlt évben, és erre az erőre számíthatunk ebben az 
évben is. Azt mondta az Úr Jézus: “Veletek leszek minden napon a világ végezetéig.”   



Vajdaság
Hálaadás

Mindig van miért hálát adni, mert a nehézségek, gyülekezeteink számára, 
lehetőségeket biztosítanak a szolgálatra. Az elvándorlás miatt, sok idős, segítségre 
szoruló maradt itthon, akik felé  lehetősegünk nyílik szolgálni. Hálásak vagyunk, hogy 
van aki szolgáljon, és van mit adnunk, megköszönve ezt a különböző támogatóknak. 

Hálásak vagyunk, hogy gyülekezeteinkben minden alkalmat megtarthattunk. 
Rendszeres istentiszteletek és bibliaórák vannak. Nyáron  gyerekprogramokat 
tartottunk, a testvérnők közötti szolgálat is folyik. 

Hálásak vagyunk, hogy gyülekezetünk tagsága is stabil, nagy növekedésről nem 
tudunk beszámolni, de fogyásról sem. Vannak akik  bemerítésre készülnek, értük 
külön hálásak vagyunk. 



Vajdaság
Kéréseink

Égető kérdés gyülekezeteinkben az új fiatal szolgálók megtalálása, szolgálatba állítása. 
Szeptemberben indult egy Misszióiskola Csantavéren, a Slavic Gospel Association 
támogatásával, 18 diák részvételével. Hisszük, hogy ott vannak közöttük a jövő 
szolgálói. Imádkozzunk közösen, hogy az aratás Ura küldjön munkásokat az Ő 
aratásába. 

Kérjük az Úr oltalmát az itt élő hívők életére, hogy legyünk hűségesek az Ő 
követésében, legyünk bátor bizonyságtevői, és szorgalmasan, tűzzel a szívünkben 
munkálkodjunk az Úr szőlőskertjében. Szeretnénk jó sáfárok lenni. 

Kérjük, hogy Isten áldja meg a csantavéri Bibliamúzeumot, hogy elérje célkitűzéseit, 
hogy rámutason Isten élő és maradandó szavára, hogy a látogatók megísmerjék a 
Szentírást, ami millíók életét fiormálta már át, és érintse meg, formálja át az ővéket is. 



Vajdaság

A csantavéri 
gyermektábor 

résztvevői



Vajdaság

Missziós iskola



Vajdaság

Ház csoport 
Bácskossuthfalván



Felvidék
Hála okok: 

1. Hálásak vagyunk központi gyülekezetünk befogadó szeretetéért, a békességért 
melyben munkálkodhatunk. Örülünk a hitmélyítő konferenciának, evangelizációnak, 
melyet tarthattunk. 
Magányos hívők csatlakoztak gyülekezetünkhöz, ketten is. Vágyunk növekedni, 
megújulni, tevékeny szeretettel szolgálni. 

2. Bár kevés kereső van, de eljönnek messzebbről is gyülekezetünkbe, s vágyják a 
látogatásunk, sok kérdésük van. Imádkozunk, hogy hitre jussanak, befogadják az Úr 
Jézust személyes Megváltójuknak s bemerítkezve a gyülekezetünkhoz tartozzanak. 
Imádkozzunk, hogy kezdhessünk házi közösséget Karván is. 



Felvidék
3. Dunaszerdahelyi gyülekezetvezetőnk hálás az Úrnak a rendszeres házi 
közösségekért. Imádkozunk, hogy több házi közösség alakuljon. Dunaszerdahelyen s 
egy baptista imaház is. 

4. Nagy szükség van gyermekmunkásra, zenei szolgálattevőkre. Munkatársakra!

5. Szomorú számunkra, hogy a vegyes ajkú gyülekezetekben kihalnak a magyar 
baptisták és ezekben a gyülekezetekben nincs is igény már magyar nyelvű szolgálatra. 
Imádkozzunk ezért is. 


