MABAVISZ vasárnap
Hálaadás és imatémák
2021. február 7.

Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség
2021 MABAVISZ vasárnapján szeretettel köszöntünk mindnyájatokat, a mi Urunk és Megváltónk,
Jézus Krisztus nevében. Közel egy éve, hogy országunkban kitört a Covid-19 néven ismert
világjárvány, amely átrendezte társadalmi, szociális, gazdasági és közösségi életünket. Az
alábbiakban megfogalmazott gondolatok segítenek megérteni, hogy ebben a Covid-os világban, a
többek között, miért vagyunk hálásak, és melyek azok a területek, amelyekben
imatámogatásotokra számítunk:

1.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy az elmúlt hónapok bajai és nehézségei között kegyelmes
karján hordozta életünket. Míg az új koronavírus sokakat megfertőzött országunkban és sokan bele
is haltak a fertőzésbe, alázattal és hálával osztjuk meg veletek, hogy gyülekezeteinkben voltak
ugyan megbetegedések, de nem volt halálos áldozat. Mindez, tudjuk, nem ami érdemünk, hanem
Isten kegyelme. Imádkozzatok érettünk, hogy az Úr a jövőben is őrizze meg gyülekezeteink
testvériségét a Covid 19 okozta megbetegedéstől, (és más betegségektől) és véglegesen
szüntesse meg a járvány terjedését.
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2.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a járvány, és annak terjedését megakadályozó hatósági

intézkedések, gyülekezeteinkben nem eredményeztek Istentől és egymástól való eltávolodást. Amikor
testben nem találkozhattunk, a virtuális térben tartottuk meg istentiszteleteinket. Ezek az alkalmak
különleges lehetőségek voltak, lehetővé tették azoknak bekapcsolódását is, akik tőlünk távol élnek.
Imádkozzatok érettünk, hogy a nehéz körülmények ellenére, az Úr továbbra is adjon testvéreink
szívében vágyat és szomjúságot az istentiszteleti alkalmak megragadására és a testvéri közösség
ápolására.

3.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy szövetségünk minden gyülekezetének van lelkipásztora. Az elmúlt

év júliusában Chicagóba is megérkezett a régi-új lelkipásztor házaspár, Lukács János testvér és felesége
személyében. Különös kegyelem, hogy gyülekezetünk lelkipásztorai a világjárvány okozta megszorítások
idején találékonyan és szakértelemmel éltek a digitális világ lehetőségeivel, internetes szolgálataik által
ismeretlen és távol élő magyar honfitársakat is elértek. Imádkozzatok érettünk, gyülekezetünk
lelkipásztoraiért, hogy továbbra is a lehetőségeket kihasználva hűséggel és odaadással végezzék
küldetésüket, Krisztus testének építésére, a gyülekezetek növekedésére.

Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség
4.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a kedvezőtlen körülmények ellenére, az elmúlt évben két

gyülekezetben is volt bemerítés (Detroit, New York), amikor fiataljaink közül többen vallást tettek
hitükről, és kifejezték ragaszkodásukat a magyar baptista közösségek iránt. Imádkozzatok
értünk, gyermekeinkért és fiataljainkért, hogy ebben az idegenben, sok magyar fiatal találjon igazi
lelki otthont gyülekezeteinkben, ahol hitben és ismeretben növekedhetnek, az érdeklődők pedig
anyanyelvükön hallhatják és tanulmányozhatják Isten igéjét.

5.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy az elmúlt időszakban a természeti csapások és politikai

csatározások közepette is megtapasztalhattuk Isten megtartó kegyelmét. Még nem tudjuk, mit hoz
a jövő. A jelenben, országunkban (és a világon) olyan dolgok történnek, amelyek aggodalomra
adnak okot azoknak, akik Isten igéje szerint szeretnének élni. Imádkozzatok érettünk,
megválasztott vezetőinkért, hogy országunk a jövőben is a keresztyén hit és a lelkiismereti
szabadság fellegvára legyen.
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Lelkipásztoraink a Venice-i Nyitott Biblia Gyülekezetben, a lelkipásztori csendesnapok végén
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New York

Detroit

Felvidék
1. Hálásak vagyunk, hogy az Úr megtartott az elmúlt évben. Örömmel gyűltünk össze
központi gyülekezetünkben és házi közösségekben is, amikor lehetett. Illetve, hálásak
vagyunk, hogy egy-egy csoport erejéig az online térben is együtt lehettünk, így
folyamatosan működhetett az imádkozó édesanyák csoportja és az ifjúsági alkalmak.

2. Hálásak vagyunk a megtapasztalt egymás iránti kitartó testvéri szeretetért, a
gyülekezet ragaszkodásáért. Hálásak vagyunk azokért, akik érdeklődnek, törődnek
azokkal is, akik most otthonaikba szorultak, egyedül vannak. Viszont imádkozzunk a
gyülekezetünktől el-elmaradozókért, a családok egységéért, és megújulásért, hogy amikor
újra lesz lehetőség a találkozásra, örömmel, vágyakozva térjünk vissza fizikailag is a
közösségeinkbe.
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3. Hálásak vagyunk, hogy a dunaszerdahelyi Perczel család kitárta szívét és otthonát Jézus
Krisztus előtt. Jelenleg náluk tartunk közösségi alkalmakat. Imádkozzunk a hitben való
meggyökerezésükért!

4.

Hálásak vagyunk mindazoknak, akik világszerte imádkoznak értünk, és szolgálatunkban
támogatnak! Hálásak vagyunk a Kelet Európai Missziónak, akik közvetítésével több, mint 3500
gyerekbibliát szét tudtunk osztani idén karácsony idején. Imádkozzunk, hogy Isten Igéje "vigye
véghez, amit akar, érje el célját, amiért küldetett!" (Ézsaiás 55,10-11)

5.

Imádkozzunk, hogy fiataljainkat ne szippantsa be az az online tér, amibe főleg a tanulás
miatt kényszerültek, s hogy ne tompítsa le az értékes és lelket építő dolgok iránti vágyukat.

Felvidék...

Felvidék...

Perczel család
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1. Hálásak vagyunk Istennek mindazokért a testvérekért, akik a vírushelyzet hozta nehéz
helyzetben is hűségesek maradtak Jézushoz és jó példát mutatva kitartottak a gyülekezeti
szolgálatokban. Hálásak vagyunk Istennek, hogy sokan meggyógyultak és felépültek
tagjaink
közül
a
covid
fertőzésből.
Kérjük, imádkozzanak azoknak gyógyulásáért, akik most vannak a betegség próbája alatt
és könyörögjünk azért, hogy gyászoló testvéreink tapasztalják meg a minden vigasztalás
Istenének
jelenlétét
és
szeretetét.

2. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy habár a vírushelyzet súlyosságára való tekintettel
rövid időre szükséges volt a gyülekezeti istentiszteleti alkalmaink felfüggesztésére, még is az
elmúlt esztendő sokféle lehetőséget biztosított arra, hogy félelem nélkül beszéljünk Jézusról.
Hálásak vagyunk a megtérőkért, a bemerítkezőkért és azokért a testvérekért, akik beálltak
a lelki munkába. Kérjük, imádkozzanak, hogy adjon az Úr hűséget az új hívőknek és
bölcsességet a frissen beiktatott lelki munkásoknak.
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3. Hálásak vagyunk a nőtestvérek között végzett szolgálatért, a megrendezésre
került női konferenciákért és csendesnapokért. Hálásak vagyunk a Nőszövetség
folyóiratának megjelenéséért, az Eszterért. Kérjük, imádkozzanak, hogy a
nőtestvérek a családban, a munkában és a gyülekezetben is tudják betölteni
küldetésüket.

4. Hálásak vagyunk a gyermekek részére megszervezett Bibliai Olimpiáért. Az
októberi országos szakasz találkozóját már nem lehetett közös alkalom keretében
megszervezni, de karanténi körülmények között meglettek a vetélkedő győztesei.
Kéjük, imádkozzanak, hogy adjon az Úr a gyermekeknek kitartást az Ige
olvasásában, ismerjék meg egyre jobban Istent, az Ő ígéreteit, és bátran beszéljetek
másoknak is Róla!
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5.

Hálásak vagyunk gondviselő Istenünknek, hogy új óvoda és bölcsőde épült Zilahon. Az
átadó ünnepség 2020. szeptember 13-án, vasárnap reggel 10 órától volt megtartva az új
óvoda és bölcsőde udvarán. Kérjük, imádkozzanak, hogy az új óvoda és bölcsőde
működtetésében továbbra is az Úr adjon erőt és bölcsességet! Hálásak vagyunk, hogy
hamarosan új épületbe költözik a nagyváradi Betlehem Óvoda is. Imádkozzanak, hogy az új
épület a misszió eszköze legyen, az ide járó gyermekek és családjaik úgy ismerjék meg
Istent, mint erős várat, akihez menekülhetnek, és aki által életet nyerhetnek.

6. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy 2020. július 12-én a Sólyomkővári Keresztyén Táborban az új
ebédlő ünnepélyes alapkőletételére került sor. Hisszük, hogy az eddigi előrehaladás után az új
ebédlő építése azt a célt szolgálja majd a táborban, hogy az Úr neve legyen felmagasztalva, és hogy
emberek találkozhassanak Istennel azon a helyen!
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7. Hálásak vagyunk Istennek, hogy 2020. március 7-én sor kerülhetett a KCA Bibliaiskola
évzáró istentiszteletére az Érmihályfalvai Roma Gyülekezetben. A négy éven keresztül itt
tanuló testvéreknek örömmel adtak hálát a felkészülés lehetőségéért, valamint azért
ahogyan az Úr megváltoztatta az életüket és hozzáállásukat a lelki munkához.

8. A 2020-ra tervezett országos ifjúsági táborozások, a különböző konferenciák sajnos
elmaradtak és megritkultak a fizikai találkozások is az ifik között, de hála Istennek, hogy
együtt online konferenciázhattak a fiatalok a világ különböző pontjairól 2020. december 12én. Örömmel láttuk, hogy sokan mások is becsatlakoztak az észak-amerikai földrész
különböző városaiból. Kérjük, imádkozzanak, hogy az elhangzott igei üzenetek teremjenek
jó gyümölcsöt minden résztvevő életében és adjon az Úr lelki megújulást a fiatalok között.
Az Ifjúsági Szövetség új vezetőséget választ február 13-án; kérjük, imádkozzanak, hogy az
Úr emeljen fel szíve szerint való vezetőket ez új nemzedékből.
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Néhány bemerítés 2020-ból
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„Beszélj Jézusról félelem nélkül” –
Missziós Konferencia Magyarlónán

Női csendesnap Kiskapuson
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Tiszántúli, erdélyi, kárpátaljai lelki munkás konferencia Paptamásiban
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IV. Bibliai Olimpia
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Új óvoda és bölcsőde épült Zilahon
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Az új ebédlő ünnepélyes alapkőletétele a Sólyomkővári Keresztyén Táborban

KCA Bibliaiskola az Érmihályfalvai Roma Gyülekezetben
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„Várod már?” – Online IfiKonfi - A konferencia résztvevőinek egy része
és Püsök Dániel előadó

Vajdaság
1. 2020 egy különleges év volt az egész világ számára. Mindannyian ugyanazzal a kihívással kellett
szembennéznünk bárhol is élünk a földkerekségen. A terveink és elképzeléseink nem valósultak meg
úgy, ahogy gondoltuk, mert igazodnuk kellett a körülményekhez, de az Úr alkalmat és lehetőséget
adott a szolgálatokra. Több emberrel, családdal kerültünk kapcsoltaba, akiket meglátogattunk
adományokkal, mint az előző években, és sokkal több embernek hirdettük az evangéliumot a
világháló segítségével, mint eddig bármikor.
Ebben az évben Csantavéren azért imádkozunk, hogy még jobban tapasztaljuk meg Isten jelenlétét
közösségeinkben: “Arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van.” 1.
Kor 14,25b

2. Dicsőítés
A szentháromság egy Istené a dicsőség! Ő uralkodik most is! Hatalma, ereje, nagysága nem
csökkent, bármilyen helyzetben van a világ, vagy az egyén. Isten mindig méltó a dicsőítésre és a
magasztalásra!

Vajdaság
3. Hálaadás
- Idáig a vajdasági magyar baptista testvérek közül senki sem veszítette életét a COVID-19
miatt, mindidáig megtartott bennünket az Úr, és ezért végtelenül hálásak vagyunk neki!
- Befejeződtek az építkezések gyülekezeteinkben: Múzslya, Bácskossúthfalva, Csantavér.

4. Kérések
- Kérjük Isten oltalmazzon továbbra is bennünket a járvány közepette.
- Isten kegyelme áradjon ki ebben a térségben, és legyenek új megtérők, főleg a fiatalok
körében.
- Könyörögjünk a Szerbiában élő honfitársainkért, hogy ne kelljen elvándorolniuk
szülőföldjükről.
- A Szerbiai Magyar Baptista gyülekezetekben új vezetői generációért.

Vajdaság

Imaközöség az 2020 elején maszk nélkül

Magyarország
Egy nehéz, de áldott év van mögöttünk! A pandémia miatt sok mindent nem tudtunk
megvalósítani a tervek közül és voltak veszteségeink is, ugyanakkor Isten különös
áldásokat is adott.

1. Hálaadás:
Új szolgálók: 14 új ember állt be a lelkipásztori, illetve az evangélista szolgálatba. Ez
jelentős növekedés az elmúlt évekhez képest.
Épületek: A Covid ellenére több imaházépítési projektünk haladt előre. Ebben az évben az
új központi székházunk is elkészül.

Cigánymisszió: Nagy öröm, hogy felavatásra került az első cigány lelkipásztor, Víg
Miklós személyében, valamint Posch Ferenc elkezdte a lekészgyakornoki szolgálatát. Ő
lesz a második cigány származású lelkipásztor.
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2. Kérés:
Ebben az évben 175 éves a modern kori baptista misszió Magyarországon. Amit
az elődeink elkezdtek, azt örömmel és hálásan szeretnénk folytatni és legalább
olyan ererdményesen, mint ők.
Egy fiatal lelkipásztorunk Hostyánszk Péter a COVID miatt az Úrhoz költözött.
Imádkozzunk a családjáért és a Kiskunfélegyházai gyülekezetért. Isten adjon
vigasztalást a gyászolóknak!

Magyarország

Lelkipásztor avatás Békésen

Magyarország

Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat
segít Horvátországban

Magyarország

Bemerítkezés Debrecenben

Kárpátalja
1. Kárpátaljai magyarságért és a baptista gyülekezetekért, hogy

továbbra is anyanyelvünkön

hirdethessük az evangéliumot!

2.

Helybeli szolgatársakért, a járvány miatt több szolgáló család anyagi forrása kritikus alá

csökkent, megélhetési gondokkal küszködve végzi hűen a missziómunkát!

3. Szociális misszióért, idősek, gyermek és ifjúsági munkáért, nehéz helyzetbe került családokért!
4.

Új szolgatársakért, a felnövekvő generáció elkötelezéséért, a Krisztusért végzett munkába

csatlakozásért!

5.

A Kárpátaljai Magyar Baptista Jótékonysági Alapítványért, hogy a szolgálata kiterjedhessen

nagyobb területen!

Kárpátalja
Szolgatársi online konferencia, fiatalabb generáció buzdítása a szolgálatra

Online konferencia

