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ünnepséget minden kárpátaljai magyar-
ral már fûtött és szépen berendezett új
imaházunkban ünnepelhetjük majd.

Hitünk és reményeink szerint a jövõ
nem csupán a régi gyülekezetek fennma-
radásában, hanem az azok által plántált
újabb közösségek megerõsödésében ke-
resendõ. Öröm látni azt, ahogy idõsek és
fiatalok együtt dolgoznak ezen. Külö-
nösen örömteliek azok az alkalmak, ahol
egy testvérnõ lakásán zsúfolásig megtelt
szobában jönnek össze a falu lakói, hogy
az ezért több órát autózó szolgálattevõket
meghallgassák.

A fiatalokkal való foglalkozást na-
gyon fontosnak tartjuk Ezt az évet azzal
kezdtük, hogy a mintegy 40 lelket
számláló ifjúságunknak egy téli tábort
szerveztünk Gúton. A tanítások témái a
következõk voltak: A szent élet fontos-
sága, az engedelmesség, lelki növekedés,
Istenre figyelés, mit jelent baptistának
lenni, beszélgetés az AIDS-rõl és a ci-
garettáról. Nagyon áldott alkalmak vol-
tak. A táborozók csaknem fele jelezte,
hogy Jézus Krisztusra akarja bízni az
életét.

Már most készülünk a nyári gyermek-
táborra is. Elhatároztuk, hogy minden év
elsõ teljes augusztusi hete a Kárpátaljai
Magyar Baptista Gyermektábor hete lesz

den hónapban összejöjjenek, és együtt
imádkozva megvitassák közös ügyeiket.
Mégis szeretnénk, ha a jövõben Kárpá-
talja minden magyarok lakta területén
újabb és újabb közösségeink alakuljanak.

Varga Attila

A szlovákiai magyar
baptisták

közösségének
nincs független szövetsége. A Szlovák

Baptisták Szövetségébe tartozunk. Szlo-
vákiában 22 baptista gyülekezet, illetve
körzet van. Hét körzetben nincs lelki-
pásztor.

A Szentpéteri Gyülekezet körzetével
együtt az egyetlen magyar baptista
közösség Szlovákiában, amelynek önálló
státusza van - államilag bejegyzett jogi
személy. Gyülekezetünk egyben koor-
dináló szerepet is tölt be a többi szlovák
gyülekezetben élõ magyar baptisták
között. Lelkipásztorok: Dóczé Bálint és
Bánszky Tibor.

Magyar közösségünk örömei:
szaporítja az Úr a gyülekezetet üd-

vözülõkkel, nagy az összetartás, szeretet
a közösségünkön belül és ez kiárad nem

hívõ embertársaink felé is. (szeretet-
szolgálat idõsek, hátrányos helyzetûek,
gyermekek felé.) Ennek következtében
mindinkább azt látjuk, hogy a munka sok,
a munkás kevés.

Legnagyobb szükségünk jelenleg az
imaházunk megnagyobbítása, korsze-
rûsítése. Látjuk ennek szükségét, ezért
tavasszal neki is látunk a munkának, bár
az anyagi fedezetét még nem látjuk.
Imádkozunk, hogy az Úr rendelje ki.

Szeretnénk gyülekezetplántálást el-
indítani Csallóközben - Szlovákia legma-
gyarabb vidékén, ahol nincs evangéliumi
gyülekezet.

Évzáró közgyûlésünket február 25-re
tervezzük. Dóczé Bálint

Zápszonyban. Az elmúlt évek során si-
került itt kialakítani a gyermektáboroz-
tatás minimális feltételeit. Kulturált
vizesblokk és egy istállóból átalakított
csodaszép vasárnapi iskolai terem áll már
a gyermekeink rendelkezésére.

Az idén ebben is szeretnénk tovább-
lépni és egy fiú és leányszoba kiala-
kítását tervezzük, hogy ne az imaházat és
a vasárnapi iskola termét kelljen éjsza-
kánként hálószobává alakítanunk. Ki-
jelöltük már a sportpályák helyét is, ahol
kedvükre mozoghatnak majd a gyerekek.

A Kárpátaljai magyar baptistákat ösz-
szefogó Koinonia
Alapítvány Központ-
jában, Kígyóson pedig
reményeink szerint ha-
marosan megkezdõdnek
a felnõttek számára havi
rendszerességgel tartan-
dó közösségi alkalmak.
Mihelyst elkészül az új
tetõ alá került épület nagy
termének felújítása, ta-
vasszal egy nõi kon-
ferenciával szeretnénk
nyitni a sort, majd a gya-
korlati keresztyén élet
aktuális kérdéseit érintõ
konferenciák, elõadások
közösségi alkalmak vár-

ják a felnõtt hallgató- ságot.
Hamarosan baptista istentiszteletet

közvetít majd a Kossuth Rádió élõben
Beregszászról, február 25-én vasárnap
(közép-európai idõ szerint) tíz órakor. Ha
testvéreink tehetik és nem ütközik az
idõpont saját alkalmaikkal, csatlakoz-
zanak közösségünkhöz az éter hullámain
(vagy az Interneten, ahol februártól már a
www.koinonia.eu honlapon részletes és
naprakész információkat szeretnénk köz-
zétenni a kárpátaljai magyar baptis-
tákról).

Kárpátalja magyar baptista gyüle-
kezetei ma még egyetlen járás területén
találhatók, ezért nem ütközik nehézségbe
az sem, hogy a gyülekezetek vezetõi min-

Gyerektábor Kárpátalján, az ifjúság éneke a hálaadónapon. A Szentpéteri gyülekezet - 4 évvel ezelõtti kép.
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