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A Romániai Magyar Baptista Gyüle-
kezetek Szövetségében 244 gyülekezet és
misszióállomás van nyilvántartva, ahol
tagjaink vannak és rendszeres isten-
tiszteleteket is tartunk. Ezeken kívül van,
ahol tartunk összejöveteleket, de még
nincsenek tagjaink, máshol pedig vannak
tagok, de nem tudtuk megszervezni a
rendszeres istentiszteleteket. A 244 gyü-
lekezetnek összesen 8686 tagja volt ta-
valy és 67 körzetbe tömörült. A leg-
nagyobb körzetnek 14 gyülekezete van.
Most 20 gyülekezettel és megközelítõleg
150 taggal vagyunk többen, mint négy
évvel ezelõtt.

Szövetségünkben jelenleg 75 lelki-
pásztorra lenne szükség, de csak 64
lelkipásztorunk van. Így 11 helyen ügy-

intézõ lelkipásztor szolgál. Teológiánkon
jelenleg 8 diák tanul, plusz egy külföldön.
A nemrég született körzetekben, illetve a
gyülekezetplántálásban szolgáló lelki-
pásztorok pénzügyi nehézségekkel küsz-
ködnek, mivel fizetésüket máshonnan
kell elõteremteni. A lelkipásztorok száma
megduplázódott mióta Teológiánk bein-
dult, de még mindig „sok az aratnivaló,
és a munkás kevés” (Mt 9:37).

Hálásak vagyunk az Úrnak a már
felépült új imaházakért. A forradalom óta

rülmények között táborozhatnak. A Só-
lyomkõvári Keresztyén Tábor is megnyílt,
de még kiépítésre vár, Élesd és Szilágy-
nagyfalu között, a Huta hegységben. Még
ennél is szükségesebb lenne a Teológia
épületének felépítése Kolozsváron, ami-
értkitartóan imádkozunkés reménykedünk.

Fõképp Székelyföld evangélizálását
tarjuk fontosnak, hogy gyülekezetek
szülessenek, a többszáz barcasági, há-
romszéki, udvarhelyszéki, csíkszéki,
gyergyószéki és marosszéki településen,
ahol az erdélyi magyarság fele lakik,
három megyében. (Míg a másik fele a
többi 12 megyében él kisebbségben).
Örülünk az új körzeteknek Csíkszere-
dában, Hétfaluban és Gyergyószent-
miklóson, valamint a Maros megyében

alakult 6 új körzetnek, ahol a tagok száma
két és félszeresére nõtt az utóbbi évek-
ben. De még mindig „igen sok föld ma-
radt elfoglalni való” (Józs 13:1). A
szilágyszentkirályi, szatmárnémetii és
érmihályfalvi körzetben is új gyü-
lekezetek születtek. Január 3-án, Kornya
Mihály halálának 90. évfordulóján tartott
istentiszteleten, Diószegen, azért is imád-
koztunk, hogy az Úr segítsen „vissza-
venni a városokat, amelyeket a filisz-
teusok Izráeltõl elvettek” (1Sám 7:14).

Borzási István, szövetségi elnök

nagyobb méretû imaházak épültek Nagy-
bányán, Krasznán, Perecsenben, Sarma-
ságon, Nagyváradon, Székelyhídon,
illetve épülõben vannak Székelyudvar-
helyen, Szilágyballán, Szilágyszentki-
rályon, Besztercén, Tordán, Szalárdon,
Érmihályfalván és Kémeren. Kisebb
méretû imaházak épültek Ágyán, Ákoson,
Nyárádmagyaróson, Radnóton, Szamos-
újváron, Szilágycsehben, Kékes-Veres-
egyházán, Bágyonban és Székelykeresz-
túron, illetve épülõben vannak Élesden,
Érkenézen, Pécskán, Erdõszentgyör-
gyön, Gyergyószentmiklóson és Gernye-
szegen. Ugyancsak imaházépítésre ké-
szülnek még Hegyközszentimrén, Ér-
selénden, Tasnádon, Havadtõn és Te-
mesváron. Máshol megvásárolt épüle-

teket alakítottak imaházzá (Sándor-
homokon, Aranyosgyéresen, Héderfáján
és Fintaházán,), illetve lelkipásztori la-
kásokat vásároltak/építettek (Berettyó-
széplakon, Sarmaságon, Székelyudvar-
helyen, Kémeren, Kalotaszentkirályon,
Erdõszentgyörgyön és Nyárádszeredán).
Újabb lelkipásztori lakások épülnek Ma-
gyarlónán, Érszõllõsön, Szilágyballán és
Héderfáján.

Örülünk a Hargitai Keresztyén Tábor-
nak, ahol gyermekeink, ifjaink és mások
minden évben szabadon és megfelelõ kö-
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