
 

 

 
 

Az M28 csapat a Máté 28-ban szereplő ún. misszióparancs után kapta a nevét. Brad Baker külmissziói 

koordinátor vezetésével az elmúlt 2-3 évben egy szervezetközi csapat formálódott, amely a kultúrák közötti 

misszió iránt elkötelezett tagokból áll. Ők egyrészt missziói partnerszervezetek (Barnabás csoport, FÉK, OM, 

Wycliffe Bibliafordítók, YFC) képviselői, másrészt nemzetközi szinten is aktívan misszionáló baptista 

lelkészek és ifjúsági munkások. 

 

Hisszük, hogy az Egyház és az egyes gyülekezetek küldetése a közvetlen környezettől egészen a föld végső 

határáig szól. A vágyunk pedig, hogy minden magyar Baptista Gyülekezet megtalálja a neki szánt helyet Isten 

globális missziójában. Mivel a 2020-as év nem kedvezett sem a beszámolók, sem pedig a missziós utak 

számára, a Kárpátaljával, a „Dűnékkel” és Boszniával kapcsolatos terveinket egy időre félretettük.  

Egyúttal azonban nagyszerű lehetőséget kaptunk a 

struktúra- és csapatépítésre, a minek eredményeként 

mára különböző fókuszcsoportokat állítottunk fel a 

munkaterületek ellátására.  

Az elmúlt év során letisztultak céljaink és terveink. 

Ezekről online bemutatókat is tartottunk a lelkészi 

közösségnek és a MABIM vezetőinek; új 

kommunikációs és videóanyagokat készítettünk; 

létrejött az m28.hu weboldal is, ahol mind a 

gyülekezetek, mind az egyéni érdeklődők 

tájékozódhatnak látásunkról és a kapcsolódás lehetőségeiről. Kapcsolatot tartottunk a hivatalos baptista 

misszionáriusainkkal, és a szolgálat iránt érdeklődőkkel. Elindult az ’M28 – baptista külmisszió’ 

Facebook oldal is, ahol követőink folyamatosan találkozhatnak releváns tartalmakkal.  

A korábban már országos szinten működő „missziói roadshow”-hoz hasonló gyülekezeti missziói 

alkalmakból a pandémia okán ugyan kevés volt, de néhány online beszámolót tarthattunk pl. a Szombathelyi 

Baptista Gyülekezetben, Szokolyán és Bodrogon – ezek nyomán erősödik a 

kapcsolat egyes missziómunkások és a helyi támogató gyülekezetek között. 

Emellett pedig részt vettünk a SZÜBI képzésben is a ’Gyülekezet küldetése és a 

misszió’ órák témavezetőjeként. 

2020 februárjában még lehetőség volt egy pakisztáni missziós út 

lebonyolítására, partnerünk, a Tatai Baptista Gyülekezet szervezésében. Ezúton 

köszönjük a testvérek imatámogatását és az összesen 4 millió forintos támogatást. 

Ennek felhasználásáról a Közgyűlés személyes beszámolót is hallhat majd.  

 

Mindenek előtt az MBE gyülekezetei között szeretnénk széles körben megismertetni céljainkat és együtt 

keresni az együttműködés lehetőségeit. Emellett a rövidtávú, kampányszerű missziói utak szervezésére 

koncentrálunk jelenleg, hiszen ezek bizonyítottan segítik a megértést és a gyakorlati tapasztalatszerzést. 

Bízunk abban, hogy az ősz folyamán végre elindulhat az első ilyen csoport. 

További terveink között szerepel kiadványok, képzések, tájékoztató anyagok és eszközök fejlesztése 

minden korosztály számára. Ugyanakkor szeretnénk folytatni és országosan kiterjeszteni a gyülekezeti 

bemutatókat, az ifjúságok látogatását, a missziói fókuszú ima- és dicsőítő alkalmak szervezését, stb.; 

illetve tervezünk ott lenni minden stratégiailag fontos egyházi rendezvényen. A hosszútávú kiküldés 

kapcsán pedig – partnereinkkel egyetértésben – egy egységesített és rugalmas személyzeti rendszer 

kiépítése, és a baptista misszionáriusi státusz újradefiniálása a cél.  

 



Emese bibliafordítói konzulensként jelenleg elsősorban zambiai fordítási projektekkel áll 

kapcsolatban, s emellett több konzulensi szolgálatra készülő munkatársat is mentorál. A 

fordítási ellenőrzéseket a járvány idején is képesek voltak folytatni, így a kunda 

fordítócsoporttal sikerült befejezniük majdnem a teljes újszövetség ellenőrzését. Riaan 

mindehhez az adminisztrációs és technikai hátteret biztosítja.  

A Ferreira házaspár 2020 tavaszára tervezett beszámoló körútját 2021 második felére 

ütemezte át. Örömmel veszik a gyülekezetek meghívását ebben az időszakban. 

  

Az eddigi evangélizációs és a gyülekezetplántálási szolgálatban Viktória fő feladata az 

önkéntes missziós csapatok koordinálása és az új munkatársak képzése volt. A világjárvány 

ezt felülírta, így Viki szolgálata is átalakult az elmúlt évben. Nagyobb felelősséget kapott 

házicsoportjában, és az általa lekigondozottakkal is elmélyült a kapcsolata. Vezetőivel 

egyetértésben keresi a következő szolgálati területét, de addig is a tinédzserek, különösen a 

fizikai vagy érzelmi bántalmazást szenvedett fiatalok felé szolgál.  

 

  

Az elmúlt évben többnyire online gyülekezeti munkát folytattak, de nyáron gyerektáborra és 

egyéb szolgálatokra is volt lehetőség, ősszel pedig bemerítés is volt. Beregszászban új 

imaház építésére készülnek.  

A női munka többnyire online folyt. A pandémia miatt egyedülálló anyukákat kezdtek 

támogatni.  

Gyerekalkalmat hetente kétszer tartanak, ill. bibliai olimpiát indítottak a kárpátaljai magyar 

baptista gyermekeknek. Jelenleg a beregszászi és zápszonyi gyülekezetekbe összesen 8 településről járnak látogatók, ami 

nagy missziós lehetőség. Kérik az imatámogatást missziós munkatársakért. 

 

  

Gyergyószentmiklóson jelenleg egy magyar és egy cigány gyülekezet működik, a környéken 

pedig másik két gyülekezetplántálás indult. A gyülekezet szolgálataként, a Segítő Kezek 

Egyesületen (SKE) keresztül működik több intézmény is a helyi közösség felé. Ezek közül 

kiemelkedik a Contact Kávé & Teaház, ami az egyik leghatékonyabb kapcsolatépítési és 

missziós eszköznek bizonyult az elmúlt 1,5 évben. Másik ilyen a médiaszolgálat, amivel 

rengeteg embert érnek el az igével Gyergyóban és világszerte. 

A gyülekezet korábbi helyét kinőtte, és januárban egy volt banképületben nyílt meg új otthonuk, az ún. Contact Center. 

A helyi cigánytelepen felépült komplexumban az SKE keretén belül működik pl. az ún. „Afterschool” tanoda projekt, de 

itt talált otthonra a Gyergyószentmiklósi Cigány Gyülekezet is.   

A rendszeres bemerítések mellett az itteni szolgálat legnagyobb gyümölcse, hogy a missziói csapat tagjai ma már nem 

máshonnan költöznek ide, hanem a helyi megtértek közül, az aratásból jönnek a munkatársak.  

_____________________________________________________________________________________________ 

Szűcs Laura - aki a Wycliffe Bibliafordítók és az MBE közös kiküldetésében korábban Pápua Új-Guineában, 

Bangladesben és az Angliában élő ázsiai diaszpórák között is szolgált, egy éves szünet után úgy döntött, hogy 2020. 

júniusával végleg leteszi a külmissziói szolgálatot. Ezúton köszönjük az MBE gyülekezeteinek mindennemű támogatását 

az elmúlt évtized során. 

A jelenlegi misszionáriusokon kívül még kapcsolatban állunk más Baptista hátterű fiatalokkal, akik a közelmúltban 

kezdték meg szolgálatukat. Bízunk abban, hogy a kiküldött baptista misszionáriusok száma a következő években 

növekedésnek indul majd.  

 

Zentai Zsuzsa, az M28 csoport tagja 


