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Aratásidő. Az Érmelléken misszióban járva minden gabona táblában kombájn, az utakon 

magasított oldalfalú traktorok járnak, lázasan, oda-vissza rohangálva, mint a hangyák, a 

földek és a tározó között. Haza viszik a termést, kúposan megrakva a platót, oda, ahol a 

termés gazdája van.  

 

Természetes dolog, 

eszünkbe sem jut, hogy 

más is elviheti. Pedig, 

hányszor hallottam az 

idősebbek panaszát, 

hogy az ötvenes évek-

ben bezzeg… amikor a 

disznót a pincében kel-

lett leszúrni, hogy ne 

vigyék el beszolgáltatás-

ba, no és a tyúkok! Azo-

kat  megszámolták 

egyenként, és kiszámí-

tották, hány tojást kell 

akkor hát beszolgáltat-

ni. Nem volt elég a Don-

kanyar, a „malenkij robot”, az ottveszett százezrek, akik sohasem tértek vissza, akivel ma 

kevesebbek a családok, és kevesebb az ország. 

 

Nem kell azonban olyan messzire menni. A devizahitellel megnyomorított családok szá-

zezrei — a kis magyar cégek ily módon elveszett milliárdjai, az országból a multik és a 

bankok által zsákban kihordott ezermilliárdok — a magyar jelen valósága. „Nem adom 

többé gabonádat eleségül ellenségeidnek, idegenek nem isszák mustodat… hanem a 

betakarók egyék azt meg, … szentségem pitvaraiban.” Idillikus, sőt mennyei álom. Mivel 

azonban Isten maga mondja, a hívő ember számára, nem álom, hanem sziklán álló stabil 

ígéret, mely tudjuk, az Ezeréves Birodalom alatt fog maradéktalanul beteljesedni, azon-

ban már a mostani létünkre is igaz, bizonyos megkötéssel. 

 

No, éppen erről a „megkötésről” szeretnék szólni, a rabszolgaság és szolgaság átkáról. 

Mert aki rabszolga, az, ugye, nem magának dolgozik, mindene az Uráé, bele értve család-

ját, gyermekeit is. 

 

Isten nem véletlenül járatja meg kiválasztott népével 430 éven át a kötelező utat Egyip-

tomban. Jákób utódai egyszerűen bele születtek a rabszolgaságba. Nem tehettek mást. A 

kor legfejlettebb társadalmának, legerősebb hadseregével védett rabszolgaságába. A 

történelemből nem ismerünk egyetlen más példát sem, ahol egy nép a legprofibb hadse-

reggel szemben puszta kézzel szabadult volna meg a rabszolgaság alól. Csak őket! Izra-

elt. 

 

Utolsó este, korszakalkotó történelmi esemény, a Páskabárány rendtartása. A csata tehát 

a színfalak mögött dől el, a láthatatlan világban. Vér a szemöldökfán, bot a kézben, saru 

a lábon, sietve, hiszen nincs már maradás többé ott, ahol rabszolgák voltak. A rabszolga-

tartó nem enged. Ami az övé, minden eszközzel védi, robogó harci szekerekkel, egészen a 

Vörös Tengeren átvezető száraz folyosóig. Mert az már nem az ő felségterülete, az a kivá-

lasztottak vízkeresztségének helye. Azt ő nem érti, neki magas. A habok szétválását sem 

érti, biztosan csak véletlen, netán egy természeti csoda, amit a tudósai tudományosan 

majd igazolnak. Nem gond, ami a rabszolgáknak járható, az Ramszesznek is az, gondolja 

ő. Ez csak víz, ami éppen valamiért most nem itt hömpölyög, ahol egyébként szokott. Víz, 
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amiben fürödni lehet, amit a fejünkre engedünk és lehűsít… Ismeri jól, pancsolt már benne 

eleget. Kemény férfiak, kemény harci szekerekkel. Aztán a kerekek lassulnak, kezdenek 

ragadni a sárban, a víz pedig kezd ömleni, egyenesen a fejükre, addig, amíg a nagy dicső 

hadsereg hullaként hömpölyög a felszínen, lovakkal, harci szekerekkel, fáraóval. A bemerí-

tés vize, mely nekik nem járható, csak a kiválasztottaknak, annak, aki az Istené. Az érti, 

átmegy rajta egy másik, göröngyös, de élhető világba, egészen a Jordánon túlig. Ott már 

nincs rabszolgaság, ott már csak szabad nép van.  

 

Meddig szabad? Amíg a kis istenkék vissza nem kerülnek újra. Bálványkák, amik a környe-

ző népek istenei. Kedvencek, melyek majd lassan, szépen megnőnek, és hatalmas, nagy 

istenszobrok lesznek, berkek, Baálok. Velük együtt pedig újra jön a beszolgáltatás.  

Gedeon elbújva csépel a pajtában. Ahogyan apáink megölték a saját disznójukat a pincé-

ben, hogy ne lássa senki. Mert be kell szolgáltatni. Az ellenség elviszi a gabonát, megissza 

a mustot. Nem csoda, hiszen a Baál berkei ott állnak mindenütt Izraelben! A bulik, parázna-

ságok, törvénytelen összeállások, tivornyák, füstölések, italozások, szerencsejátékok, pénz-

hajhászások, és még sokféle istenek, istenkék oltárai. Ott fizetni kell. Fizetni a jövedelmem-

ből, a békességemből, a családom egyben tartásából, a lelki békém elvesztéséből. Sőt, 

abból, hogy negyven fölött sem tudok megnősülni, férjhez menni, mert a kiégett lélek nem 

tud elköteleződni, hiába várják a nagyszülők a kis unokákat,— csak nem jönnek.  

Aratás, amit elvisz a sarcoló. Rabszolgaság ez, a javából. Modernkori. Mégis, valami módon 

ugyanaz. Valaki van a háttérben, az örök idők történelmi színfala mögött, és szedi a sápot. 

 

A nagy kérdés, megtalálni a Felhő- és Tűzoszlopot, Mózest, az Isten Emberét, aki kinyújtott 

pálcájával a Veres Tenger felé mutat, a csodákkal és harcokkal teli útra, egészen a Jordá-

non túlig. Gedeon, aki látta az Urat, ezért háromszáz emberrel tízezreket győz le. Nem megy 

másként. A rabszolgaságból csak a Páskabárányt evő, feltarisznyázott, maradni már sem-

miképpen nem akaró, Mózes iránymutató pálcáját látó emberek tudnak megszabadulni, 

másoknak esélyük sincs. Csak Isten Népe képes erre. 

 

Ézsaiás lát. Látja a jelent, látja a jövőt és látja a végidőt. Nagy eskütételt lát. A Teremtő a 

Jobbjára esküszik. Arra a jobbra, akivel elérte a Földet, az embert, aki által üdvösséget szer-

zett. Az egyetlenre, a tökéletesre, a Bárányra. Mondhatnám, a Páskabárányra, de már az 

Újszövetségben élünk. 

 

„Nem adom többé gabonádat eleségül ellenségeidnek…” Nem lesz több beszolgáltatás, 

több rabszolgaság! Kinek esküszik? Az ő NÉPÉNEK! Akinek nincsenek már bálványkái, is-

tenkéi, Baál oltárai. Már lerombolódtak. Már csak egy Istene van, az Úr. Nekik esküszik. 

Akikért harcolt, a kivonulás pillanatától a Jordánon túlig. 

 

„Nem adom többé…”— a betakarítók igyák azt meg, aki dolgozott érte. Te, és a családod, 

akik Isten népe vagytok. A mustot is hozzátok fel. Nem a kocsmákba, a bárokba, hanem 

„szentségem pitvaraiba”. Jó szívvel, hálásan, ajándékba. A hálaáldozatod. Ott igyátok meg, 

az Úr előtt. Józanul, — értékelve mindent, amit kaptatok! Ti, akik az utolsó hívás részesei 

vagytok, akiket az utakról, a sövények mellől hív ki az Úr! 

 

Európa legelesettebbjei, leglenézettebbjei, legképzetlenebbjei, legbarnábbjai. Ti cigányok, 

akik nem nép voltatok, most Isten népe lettetek. Ti, akik elfogadtátok a vért a szemöldökfá-

tokra, akik kivonultatok, akik átjöttetek a Veres Tenger kereszt-

ség vizén. Ti, akiket már nem a fáraó, hanem a Tűzoszlop vezet. 

 

„Nem adom többé gabonádat eleségül ellenségeidnek… idege-

nek sem isszák mustodat, amelyért munkálkodtál”…  hová hozd 

ezentúl? „Szentségem pitvaraiba!” Van, és egyre több kápolna 

épül, melybe a cigányok is hozhatják az Úrnak szentelt adomá-

nyukat az Ő Szentsége Pitvaraiba! Ézsaiás próféciája a cigá-

nyokban is valóra válik, a szemünk láttára. (Lukács 14,23.) Ki-

teljesedni pedig az Ezeréves Birodalomban fog, ahol minden 

nyelvből, minden nemzetből ott lesznek, akik kivonultak Egyip-

tomból.  

 

Kőszegi Dániel, alapító 
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Isten dicsőségére és embertársai örömére… 

Cigány lelkipásztor avatás Korondon  

Annak, hogy Jézus él és hatalmasan munkálkodik ma is a szívekben, tanújelét vettük 

húsvét másodnapján Korondon. A jelen és az örökkévalóság vonatkozásában is je-

lentőséggel bíró alkalmon vehettünk részt, amikor is mennyei és földi hívek előtt Is-

ten akaratából Gábor Rupi misszionárius testvért lelkipásztorrá avatták. A továbbiak-

ban mint lelkipásztor építi Isten országát.  

Az áldásokban gazdag, meghitt alkalom a hálás szív áldozata és hódolata is volt, 

azért, hogy Isten Lelke kiáradt a cigány nép között is. Hisz 34 évvel ezelőtt az Úr nem 

szokványos körülmények között – az elvonuló árvíz után egy elmosódott bibliai lap 

által - Isten megszólított egy embert, Rupi testvért, aki engedett az Ő hívásának, ren-

delkezésére bocsátotta magát, hogy megnyerje a lelkeket a Krisztusnak.  

Ma, Isten Szentlelke munkája nyomán, több mint 200 ajakról száll fel isteni dicséret 

Korond és környékéről. A gyülekezet 100 százalékban szavazta meg Rupi testvért a 

szolgálatra. Az éneklés magával ragadó dinamikus volta, szívből szóló imák és Ámen!

-ek mind-mind a gyülekezet Isten utáni sóvárgása, a betöltekezés vágya és jelenlétét-

nek igenlése volt; közösségi vallomás Isten iránti szeretetükről, a lelki tűzről, ami a 

gyülekezetben él. 

Az alkalmat Budai Lajos, székelyudvarhelyi lelkipásztor testvér vezette, aki remény-

teljes cigány jövőképet villantott fel: amint - egyetemes és egyéni vonatkozásban is - 

Jézus Krisztus maradandó értéket adott, Jézus Krisztus felemelkedést fog hozni a 

cigány nép életében is. Az imaalkalmon, amelyre id. Erdő Endre testvér a 2 

Tesszalonika 2:13 és Antal István testvér Kolossé 3, 1-4 alapján buzdítottak, hálát 

adtunk a korondi elhívott lelkekért, és imádkoztunk a misszió tovább terjedéséért, 

Jézus Krisztus nevének hatalmas felemeléséért Korondon. Máté Zoltán, a Székelyföl-

di Missziókerület elnöke köszöntőjében megilletődve szólt, kiemelve: e nap egyedi a 

székelyföldi gyülekezetek közösségében, hisz cigány gyülekezetben cigány lelkipász-

tort avatnak. Isten különleges szeretetének visszatükröződése ez a roma népen. - 

vallotta. Dr. Kovács József, a Romániai Baptista Szövetség főtitkára a Szövetség kö-

szöntését tolmácsolta, majd az alkalmi igehirdetéssel szolgált az 1 Tesszalinka 2, 1-

13 alapján. Áldásos volt hallani, tanulni és rendszerezni a felsorolt alapvető gyakorla-

ti keresztény alapelveket, amelyeket betöltve kedvesek lehetünk Isten szemében, és 

építhetjük Isten országát. Az igeszóló taglalta az avatás mint aktus jelentőségét, a 

gyülekezet és lelkipásztor kapcsolatának jellemzőit, valamint a mindkét fél részéről 

szükséges kívánalmakat és helyes viszonyulási módokat. A gyülekezet és a lelkipász-

tor közötti jó kapcsolat több feltétel betöltésének függvénye. Eszerint: 

 A gyülekezet fogadja a lelkipásztort mint Isten küldöttét. 

 Bár Isten delegálja, nem tökéletes ember. Hívei közbenjáró imáira van szüksé-

ge. 

 Befogadásra van szüksége, ami egyrészt azt jelenti, hogy úgy hallgatom, mint 

Isten emberét, másrészt a személye iránti tiszteletet s megbecsülést fémjelzi. 

 A gyülekezet fogadja be a hirdetett igét. 

A gyülekezet és a lelkipásztor közötti áldott kapcsolat meglétének a lelkipásztor ré-
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széről betöltött feltételei a következők:  

 Helyes szolgálati motiváció: nem emberek, hanem Isten tetszésének keresése. 

 Felelősségteljes igeszólás. 

 A tekintély a szolgálat eszköze. 

 Bensőséges szeretet megélése a gyülekezet felé. 

 Példamutatás. 

 Tanítványozás: lelki érettségre nevelés és a szentek felkészítése a szolgálatra. 

Az igehirdetést az avatandó személyes bizonyságtétele követte. Az Úrral járt életút elevene-

dett meg lelki szemeink előtt, a kezdeti megszólítástól a tanítványság iskoláján át, majd a 

külföldi élettér és az isteni „hazahívás”, az itthoni szolgálati elhívás. „Amit Isten tett az éle-

temben, csak azt adom tovább. Aki engem megszabadított a bűn fogságából, mást is meg 

tud szabadítani. A pislogó gyertya is tud világítani sötét helyen.” – ezen vezérelvek motivál-

ják szolgálatát. További vallomása szerint: „Isten dicsőségére és embertársaim örömére 

akarok szolgálni”. 

A hitelvi vallástétel után a szolgatársak, Dr. Kovács József lp., Máté Zoltán gyülekezet vén, 

Tóth Attila lp., Erdő Endre gyülekezeti vén, Filep Szilárd lp. és Budai Lajos lp. kézrátétellel 

imádkoztak, mennyei áldást kértek a felavatottra. A frissen felavatott új lelkész felé köszön-

tések hangzottak el: Gábor József a helyi gyülekezet részéről, Filep Szilárd lelkipásztor a 

Keresztény Cigánymisszió Alapítvány nevében, továbbá Bódis László, Szabó Szilárd, Budai 

Lajos, Dézsi István lelkipásztorok részéről. Id. Máté Zoltán a székelyföldi gyülekezetek nevé-

ben, Gedő Árpád a szentegyházi gyülekezet nevében köszöntötte az avatott lelkipásztort. 

Budai Evódia a lelkipásztor feleséghez szólt, biztatta férje támogatására. Korond helyi veze-

tősége részéről a polgármester, Katona Mihály elismerő szavakkal méltatott, hangsúlyozva: 

szükség van arató munkásokra, akik arra teszik fel életüket, hogy utat mutassanak Krisztus 

felé. 

Áldásokban gazdag, felemelő alkalomban volt részünk! Soli Deo Gloria! Szívből kívánjuk: 

Isten drága Lelke továbbra is áradjon a cigányok között is, hogy sokan engedjenek Krisztus 

hívásának, éljenek Vele közösségben, és elmondhassák róluk: „…megadatott, hogy értsék 

az Isten országának titkait.” Luk. 8, 10  

Máté Imola  
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2014. június 22-én Berekböszörményben különleges alkalmunk volt, ahol a gyülekezeti 

szolgálattevőket köszöntöttük. Egyrészt megköszöntük Nagy Kornél misszionárius test-

vér hosszú éveken át végzett kitartó munkáját, de reménységünket fejeztük ki arra néz-

ve, hogy a hétköznapi bibliaórákon még részt vesz a gyülekezet gondozásában. A jövő-

ben a vasárnapi szolgálatokat, a gyülekezet gondját Papp László lelkipásztor fogja visel-

ni.  

 

 

 

 

 

 

 

A bevezető gondolatok, énekeket követően Kőszegi Dániel testvér szolgált igével. Igehir-

detésében Illés és Elizeus példáját használta. Elizeus, Illés tanítványa, az Illésben lévő 

lélekből kétszeres részt kért, így akarta Illés szolgálatát folytatni. Az igehirdető kiemelte, 

hogy ilyen módon, ilyen lelkiséggel viszi tovább Papp László lelkipásztor majd a berek-

böszörményi gyülekezetben a szolgálatot.  

Megható pillanatoknak voltunk tanúi, mikor Nagy Kornél testvér, aki feleségével együtt 

vett részt ezen az alkalmon, visszaemlékezett az itt eltöltött időre, majd a gyülekezet 

köszönetet mondott az áldozatos munkáért, hogy a fővárosból rendszeresen ide láto-

gatva fáradhatatlanul végezte az Úr munkáját Berekböszörményben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Papp László, akit erre az alkalomra elkísért felesége és gyermekei is, szintén megkö-

szönte elődjének az itt végzett missziós munkát, és Isten segítségével vállalta a szolgá-

lat folytatását. Nagy öröm volt az alapítvány részéről köszönteni a lelkipásztort ezen az 

újabb szolgálati helyen. Kívánjuk, hogy a missziós szolgálat szépen haladjon előre ezen 

a településen.  

Dan László 

elnök 

Szolgálat átadás Berekböszörményben 
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Felemelő eseményen vehettünk részt 2014. május elsején Albison: az albisi magyar nyelvű 

roma baptista gyülekezet új imaházának alapítványi megnyitójára került sor népes gyüleke-

zet előtt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az imaház megnyitó istentisztelet közös énekléssel kezdődött az imaház épülete előtt, Fe-

renczi Béla testvér vezetésével. A hálánkat kifejező énekek után Dan László testvér, az ala-

pítvány elnöke köszöntötte az egybegyűlt testvéreket, mind a gyülekezeti tagokat, mind a 

vendégeket. A megnyitó istentisztelet alaphangját Ferenczi Béla testvér köszöntése adta 

meg, aki a 126. zsoltár 3. versét idézte: „Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örven-

dezünk”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepélyes szalagátvágásra a gyülekezet vezető testvér mellé odaállt az alapítvány ala-

pítója, Kőszegi Dániel testvér, valamint az imaház építésében anyagi áldozatot vállaló hol-

land gyülekezet lelkipásztora, Nico van den Houten testvér is. A hálaadó imádságokat köve-

tően az ünneplő gyülekezet bevonult az új imaházba.  

A közös éneklést követően Kőszegi Dániel alapító testvér osztotta meg igei gondolatait az 

egybegyűltekkel a Zsidókhoz írt levél 13. rész 14. verse alapján: „Mert nincsen itt maradan-

dó városunk, hanem a jövendőt keressük”. Kiemelte, hogy ez az imaház is egy hatalmas 

mérföldkő az úton, amely a mennyei dolgokkal való foglalkozás felé vezet. Az igei gondola-

tok után meghatottan köszöntötte az ünneplő gyülekezetet a dordrechti Andreaskerk gyüle-

Örömünnepeink: Imaházátadások I.—Albis 

Egységben egy új gyülekezetért 
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kezetének lelkipásztora, aki felelevenítette az építkezés kezdetét és folyamatát, a hol-

land gyülekezet munkáját annak érdekében, hogy itt új épület állhasson. Ajándékot is 

hozott a helyi gyülekezetnek: egy magyar nyelvű szószéki Bibliával ajándékozta meg az 

ünneplő testvéreket. Dan László testvér ezt követően nagy szeretettel köszöntötte a 

falu jegyzőnőjét, aki a település vezetői képviseletében volt jelen a megnyitó istentiszte-

leten. Ezután az alapítvány képviseletében jelenlévő lelkipásztorok, Filep Szilárd, Papp 

László és Bödő Zoltán lelkipásztorok köszöntötték a gyülekezetet egy-egy igeverssel. 

Egy rövid közös éneklés után helyi testvérek, Mezei Béla és Varga Angéla gyülekezeti 

tagok mesélték el, hogyan munkálkodott eddig életükben az Úr, hogyan fogadták el 

Jézus Krisztust személyes megváltójuknak. Őket követően a holland nieuw-lekkerlandi 

gyülekezet részéről köszöntötték testvérek az egybegyűlteket. Felelevenítették, hogyan 

kezdték el évekkel ezelőtt ezen a helyen a munkát, hogyan segítettek a régi imaház 

építésekor, ami végül nem készült el teljes egészében. Hugo Baas, a nieuw-lekkerlandi 

gyülekezet és a GAiN Alapítvány képviseletében szintén értékes ajándékot adott át Fe-

renczi Béla testvérnek: egy úrvacsorai készletet, mely hisszük, sok áldás forrása, eszkö-

ze lesz. Ezt követően a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány is átadott egy-egy képet, 

jelképes ajándékot minden vendégnek és gyülekezeti tagnak. Az alkalom után szeretet-

vendégség várta a jelenlévőket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legnagyobb ajándékot ezen a napon, természetesen, a helyi gyülekezet kapta: egy 

gyönyörű, modern imaházat. Különös és példaértékű az az összefogás, amivel felépült 

az imaház. Az építkezés anyagi hátterét a hollandiai, dordrechti Andreaskerk gyülekeze-

te biztosította. A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány keretében Ferenczi Béla testvér 

szervezte a folyamatos munkát. Hálásak vagyunk minden roma és magyar testvérért, 

akik idejüket, erejüket áldozták azért, hogy az épület jó minőségben felépülhessen. Kö-

szönjük a nőtestvérek áldozatát, akik minden nap egy tál ételt készítettek a jelenlévő 

munkásoknak. Köszönjük az érszőllősi gyülekezet és Veress Efraim lelkipásztor folya-

matos támogatását. Köszönjük azt is, hogy nagyon sokan imádkoztak értünk és az épít-

kezésért. És természetesen a legnagyobb hála az Urat illeti, aki minden bajtól, kemény 

téltől, balesettől megóvott minket. Gyönyörű példája volt ez az építkezés a testvéri egy-

ségnek. Hisszük, hogy a gyülekezet lelki háza is ilyen stabil alapokra, és ilyen szépen 

fog épülni! 

Dr. Gacsályiné Fodor Boglárka 

Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány 
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„...Isten 

megérintette 
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adott a 
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itteni emberek 

iránt...” 

2014. május 1-én került sor az albisi roma baptista imaház ünnepélyes átadására, sokak 

örömére. Az imaház felépítésében alapítványunkon kívül más szervezetek, testvérek is segítették 

a munkát. Jelentős anyagi áldozatot hoztak a hollandiai, dordrechti András-templom 

gyülekezetének tagjai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az imaházmegnyitó istentiszteleten jelenlévő holland lelkipásztor, Nico van den Houten is 

meghatottan köszöntötte a gyülekezetet:  

„Drága testvéreink a Jézus Krisztusban! Köszönjük az Úrnak ezt a napot. Köszönjük nektek a 

meghívást az albisi imaház megnyitójára. Ez egy különleges nap nekünk és nektek egyaránt. Ma 

május 1-e van, sok országban a munka ünnepe. De itt nekünk nem az, hanem a boldogság és a 

hálaadás ünnepe.  

A hollandiai Dordrechtből érkeztünk egy csapattal az András—templom gyülekezetéből. A 

templomunk, amelyhez tartozunk, Jézus egyik tanítványáról, Andrásról, a halászról lett elnevezve. 

Jézus a következőket mondta Márk evangéliumában az 1:17 igeszakaszban:  „és így szólt 

hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket.”. Mi is erre 

törekszünk.  

Örülünk a veletek való találkozásnak, és annak, hogy ilyen szép lett az imaház. 2012. 

novemberében is itt jártunk, és megnéztük a korábban épült imaházat, és azt terveztük, hogy 

annak az alapjain folytatjuk a munkát. Találkoztunk akkor az albisi cigány emberekkel is, Dan 

László testvérrel, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány vezetőjével, valamint Ferenczi Béla 

missziómunkás testvérrel. Úgy tértünk haza, hogy Isten megérintette a szívünket. Szeretetet 

adott a szívünkbe az itteni emberek iránt, és szerettünk volna segíteni valamilyen módon. Tudjuk, 

hogy csak Jézus képes életváltozást hozni az emberek életébe, és azt is tudjuk, hogy milyen 

fontos az oktatás az új generáció számára. A cél sosem változott, de a terv igen, és egy új imaház 

terve kezdett megvalósulni.  

2013-ban az András—templom 50 éves fennállását ünnepelte.  Ez alkalomból úgy döntöttünk, 

A dordrechti András-templom küldöttségének 

köszöntése 



 

9. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„… örüljünk és 

vigadjunk ezen a 

napon!” 

szeretnénk ajándékot adni egy másik közösségnek, azzal a reménnyel, hogy az 50 év 

múlva  is képviselni fogja a hívők közösségét. Minket már megáldott az Úr 50 éves 

múlttal, és meg akartuk osztani ezt az áldást másokkal is.  

50 évvel ezelőtt a tél igen kemény volt Hollandiában, így jóval hosszabb idő alatt 

készülhetett el a mi templomunk. Ez az év más volt. A tél olyan enyhe volt Romániában, 

hogy csodálatos módon, nagyon rövid idő alatt lehetett az építkezést befejezni. Minden 

héten kaptuk a fotókat, és ez által követhettük az építkezés előrehaladását. Eközben 

imádkoztunk értetek és az épülő imaházért, és számos módon gyűjtöttünk pénzt. A 127

-es zsoltár szerint „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.”. Albis 

esetében nem ezt történt. Az együttműködés a Cigánymisszió Alapítvány, a new 

lekkerlandi gyülekezet és a mi gyülekezetünk között csodálatos és Istentől áldott volt. 

Köszönjük nektek, László, Béla, és Hugo Baas testvérek!  

Mi egy templomépítés részesei vagyunk. De mikor az ember templomot épít, a cél soha 

nem az épület. Szükséges lépés, de nem a cél. A cél mindig az ember. Az albisi cigány 

emberek. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, a világegyetemet, téged és minket, hogy 

az egyetlen fiát adta értünk, hogy mind ki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök 

élete legyen. Az Isten keresi az embert, mert szereti. … Az Úr élő köveket szeretne, nem 

életteleneket. Olyan embereket akar, akik hisznek és bíznak benne. Az élő kövek 

alkotják Isten házát. Hogyan lehetséges ez? Csakis úgy, ha az élő kőhöz, Jézushoz 

járulunk. Ő a sarokkő, a legfontosabb. Ő Isten fia, bár az emberek nem látják ezt, és 

sokan megvetik. Tudjátok-e milyen érzés megvetettnek lenni? Mikor más emberek nem 

kedvelnek téged. Jézus kifejezetten a megvetett embereket látogatja, a bűnösöket, a 

kitaszítottakat. Ő beszél velük, és leül étkezni velük.  

Jézus maga is megvetett lett, megölték, keresztre feszítették és eltemették. De ez nem 

jelentette a véget számára. Három nap múltán feltámadt a halottak közül. Ha hiszünk 

Benne, mi is megkapjuk az örök élet ajándékát, hogy Jóbbal együtt mondhassuk,  hogy 

„Tudom, hogy az én megváltóm él…”. Te is tudod, hogy él a Megváltód? Ha hiszünk 

Benne, követni is fogjuk, és a Szent Lélek meg tudja változtatni az életünket. …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoztunk egy ajándékot is számotokra, egy szószéki Bibliát. A Biblia Isten szava. 

Reméljük, hogy ez az imaház sok istenfélő emberrel telik majd meg. …. Az Úr szerezte 

számunkra ezt az alkalmat, örüljünk és vigadjunk ezen a napon! …” 

Nico van den Houten, lelkipásztor 
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A szekelyhon.ro honlap beszámolója és képei az eseményről: 

Magyarok és cigányok együtt imádkoztak Gyergyószentmiklóson a téglagyári cigánytelepen. 

Kétnapos ünnepség keretében adták át a Baptista Roma Közösségi Házat, helyiek és ven-

dégek mondtak hálát Istenek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Évek óta vártunk erre a pillanatra, ezért imádkoztunk a cigány közösséggel, és megtörtént 

a csoda, elkészült a cigányok közösségi háza. Az ajtaja nyitva áll minden vágyakozó ember 

előtt. Isten kegyelméből magyarok és cigányok együtt adnak hálát. A mai nap egy nagy ün-

nep, egy mérföldkő a gyergyói cigányság életében. Az elmúlt több mint négy évben, amióta 

a cigány emberek hallgatják az evangéliumot, megvalósult életükben a csoda” – mondta 

Novák Zsolt, a Gyergyószentmiklósi Baptista Közösség lelkésze a május 24-én, szombaton 

délután tartott ünnepségen. 

A lelkész a kezdetekről is szólt, képeken is felelevenítve az építkezést. Az önkormányzat 

által bérmentesen biztosított területen a közösségi ház négy hónap és három hét alatt épült 

fel. „Mindig akkor érkezett a segítség, amikor arra a legnagyobb szükség volt. Az Isten kez-

deményezése mindig is az emberiség javát szolgálja, óriási volt az ő szervezése, olyan is 

volt, hogy nyolcvanegyen dolgoztunk egyszerre” – ismertette a lelkész, és kitért a cigányság 

hozzáállására is. „Amikor a munkát elkezdtük, megmagyaráztam nekik, hogy ez a cigányok-

nak, nekik épül, a sajátjukat építik, és nem ők segítenek a magyaroknak, hanem a magya-

rok segítenek nekik. Ezt tudatosan többször hangoztatom, hogy jól vésődjön észbe: nem ők 

a segítségek, és nemcsak a téglagyárnál lakóknak, hanem a város cigány lakosságának 

épül a közösségi ház” – mondta Novák Zsolt. Kiemelte: „Amellett, hogy dolgoztak, szakmát 

is tanultak, és van köztük nagyon tehetséges ember is. Már vannak, akiknek van céljuk, 

megváltoztak, jövőt terveznek, megtalálták a remény lángját magunkban és családjukban”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örömünnepeink: Imaházátadások II.—

Gyergyószentmiklós 
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A városvezetés támogatja 

A városi önkormányzati képviselő-testület a lelkipásztor roma felzárkóztatási koncepció-

jára válaszolva huszonöt évre bérmentesen átadta a téglagyári telep szomszédságában 

lévő egykori GAZ-területet a baptista közösségnek. Mezei János polgármester az ünnep-

ségen örömét fejezte ki a történtekért. Mint mondta: „A gyergyóiak nagy része nem hitt 

abban, hogy ez megvalósul, azt gondoljuk, hogy a mai világban nincsenek csodák, de 

ebben a száraz, embertelen világunkban itt megtörtént a csoda, szemtanúi vagyunk. Ezt 

a közösségi házat a bizalom rakta össze. Isten nem a nemzetekben, a bőrszínben, a 

másságban van, hanem egymásban kell keresni, mert ott van minden emberben szín-

től, nemzettől függetlenül” – hangsúlyozta a polgármester, és a társadalmi rétegek kö-

zötti egyre nagyobb szakadékról szólt, melyek egyre mélyebbre süllyedő társadalmi réte-

geket hoznak létre. A mélyszegénységben élő emberek kapaszkodója létrehozásának 

fontosságát emelte ki, és köszönte a lelkipásztor eddigi munkáját, ugyanakkor támoga-

tásáról biztosította. „Az a lelkület, ami itt ma megteremtődött, ki kell hogy sugározzon” 

– mondta. 

Elismerő szavak 

A lelkipásztor természetesen nem egyedül, hanem közösségével, külföldi támogatóival 

vágta fejszéjét Gyergyószentmiklós egyik nagy fájába – a már évek óta megoldatlan, 

egyre több problémát felszínre hozó cigánykérdés megoldásába. A támogatók közül 

sokan részt vettek az ünnepségen. Az Amerikai Egyesült Államokból és Magyarországról 

is többen eljöttek. Brad Baker amerikai származású, 27 éve  Budapesten élő lelkész 

hirdetett igét. Saját életéről is mesélt, arról a mély pontról, amikor már nem volt tovább, 

amikor az alkohol, a drog nemcsak a testét, hanem a lelkét is ölte, kapcsolatait tönkre-

tette. Erről a pontról való felemelkedését, a segítségkérést, az ima, a bocsánat, a biza-

lom és a szeretet fontosságát emelte ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin Lonagie Michigan államból érkezett, először jött Romániába. Ünnepi beszédé-

ben Isten jelenlétére hívta fel a figyelmet, melyet messze hazájától, családjától megta-

pasztalt az itteni közösségben. Máté Zoltán, a Romániai Magyar Baptista Szövetség 

elnöke „pokoli-angyali” gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Fülöp Szilárd, az 

érmihályfalvi roma baptista gyülekezet lelkipásztora a hűség és kitartás fontosságát 

emelte ki. Portik-Hegyi Kelemen főesperes-plébános az igazi, őszinte szeretet megta-

pasztalásáról szólt, az áldozatvállalás nagyságát hangoztatta, és Teréz anya biztató sza-

vait tolmácsolta az ünneplőknek. Bukovszky Ákos a Magyarországi Baptista Egyház ve-

zetőségének részéről érkezett, és példaértékűnek nevezte azt, ami Gyergyószentmikló-
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12. oldal 

son történik: „Ismerve Zsolt terveit, számunkra példaértékű. A megtisztulásnak, újra meg 

újra megtisztulásnak, a tanulásnak és az imának, a hálaadásnak van itt helye. Az imaház 

után a tisztálkodásra, a tanulásra is nagy hangsúlyt fektetnek, ez jelenti azt, hogy itt a teljes 

emberben gondolkodnak” – mondta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demeter Gábor vallott életéről 

Demeter Gábor, a gyergyói baptista gyülekezet tagja a cigányok nevében szólt: „Hálát mon-

dok az Úrnak az imaházért, sokat imádkoztam érte. Az életem korábban tele volt rosszal, 

négy éve, hogy megtalált az Úr. Most jól érzem magam, vele nagyon jó. Mert aki az Úrral jár, 

annak van lelke, olvasom a szentírást és hálát adok, hogy élek. Nem tudtam anyagilag, 

pénzzel segíteni az imaház építését, de amit tudtam, kétkezi munkával segítettem, és örü-

lök, hogy most itt lehetünk. Elveszett cigányok voltunk, megvetettek. Iskoláztattam a csalá-

domat, elsőáldozók is voltak, de megvetették, büdösek voltak a magyar iskolában. Bántot-

ták, de most arra tanítom, hogy törekedjenek a tisztaságra, a békességre. Köszönöm min-

denki segítségét, hálát adok az Úrnak, mert beteg voltam, haragosaim voltak, de most 

egészséges vagyok, és megbékültem a 14 évig tartó haragból. Most békességre törekszem, 

mert új életet kaptam” – mondta.   

Szombaton este hálaadásra gyűltek össze a téglagyári imaházban, vasárnap délután pedig 

szintén a vendégekkel közösen imádkoztak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cikket azzal egészítenénk ki, hogy május 25-én vasárnap délután bemerítési ünnepélyre 

is sor kerülhetett. Örülünk ennek, hiszen jelzi, hogy a fizikai építkezés mellett a gyülekezet 

lelki háza is épül! Hisszük, hogy  a lelki építkezés is nagy lendületet vehet a közeljövőben.  
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„ A világnézetem 

tényleg változott, 

jobban 

méltányolom azt, 

amim van.” 

Az idei tavasz bővelkedett eseményekben. Több külföldi, nemzetközi szervezet is elláto-

gatott az alapítványhoz, hogy közösen munkálkodjunk egy-egy cigány közösség javára, 

bátorítására.  

Elsőként a Hope to Europe nevű holland—német szervezet érkezett Érbogyoszlóra. Ők 

április 27-től május 4-ig tartózkodtak Romániában. A csoport férfi tagjai nagy lelkese-

déssel segítették az érbogyoszlói roma imaház körüli kerítés rendbetételét, míg a nő-

testvérek családlátogatásokon, gyermekfoglalkozásokon vettek részt.  

 

 

 

 

 

 

 

Május 4-én tért haza a Hope to Europe csoport, és már aznap meg is érkezett a követ-

kező holland ifjúsági csoport, az amersfoorti Corderius College keresztyén középiskola 

tanulóiból és tanáraiból álló küldöttség. Május 4. és 11. között a szilágypéri imaház 

épületének egyik termét újították fel. Lendületes munkájuk nyomán új burkolatot kapott 

a padló, új lambéria került a falakra. Példaértékű volt a tanár-diák kapcsolat is csoport-

jukon belül, a közvetlenség mellett a kölcsönös tiszteletet, segítőkészséget is megta-

pasztaltuk körükben. Néhány mondat az ide látogató holland fiataloktól: 

„Az egyik nap én is segítettem a felújításnál, nagyon tetszett nekem! Korábban nem 

tudtam elképzelni magamról, hogy képes vagyok lambériát készíteni! Mégis a legjobban 

az tetszett, mikor a gyerekekkel játszottunk. Annyira jó volt látni, hogy boldoggá tehetjük 

a gyerekeket egy rajzzal és egy filctollal. A gyerekek számára is jó szórakozás volt, ami-

kor ott voltunk!” 

Else Mulder  

„A világnézetem tényleg változott, jobban méltányolom azt, amim van. Biztos, hogy több-

ször szeretnék menni ilyen utazásra. Az utazás alatt nagyon élveztem a társaságot és az 

együttműködést. Tök jó volt tapasztalni, hogy amikor mi készen álltunk segíteni a gyere-

keknek, akkor ők is segítőkészséggel fordultak felénk.” 

Louis van Rheenen  

 

Tavaszi események I. — közös projektek más szerveze-

tekkel 
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„… a régóta 

fennálló 

szakmai 

kapcsolatok 

mögött teljes 

szívvel Istent 

szolgáló 

embereket 

ismerhettünk 

meg.” 

14. oldal 

Május 12-15. között ellátogatott hozzánk Clive Doubleday és Barry Mann, a Smile Interna-

tional nemzetközi keresztyén jótékonysági szervezet vezetői. Missziónk életét szerették 

volna közelebbről megismerni, valamint előkészíteni a következő évre egy közös projektet. 

Örömünkre szolgált, hogy a régóta fennálló szakmai kapcsolatok mögött teljes szívvel Istent 

szolgáló embereket ismerhettünk meg.  

Ittlétük alatt találkoztak a misszió néhány lelkipásztorával, vezetőivel, ellátogattak a romá-

niai misszió területre, az asszonyvásári after-schoolba, az új, albisi imaházba, valamint szol-

gáltak a kelet-magyarországi gyülekezeteinkben is.  

Imádkozzunk munkájukért, nagy szükségük van rá, hiszen a 70%-ban muszlimok által la-

kott Albániában és Koszovóban is működtetnek missziót, sokszor az életük kockáztatása 

árán.  

Dr. Gacsályiné Fodor Boglárka 



15. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

Életképek: 

Szaniszló, 

Érselénd, 

Gálospetri 

Szaniszló, Érselénd, Gálospetri 

Április 6-án újra ellátogatott hozzánk a "Magocska" bábcsoport, akik tanulságos történe-

tet adtak elő húsvéttal kapcsolatosan, amit nagyon vártak a gyerekek és nagy érdeklő-

déssel fogadtak. Sokan közülük nagyon szépen megértették és meg tudták fogalmazni, 

miről szól a húsvét. Az előadás előtt a bábosok éneket is tanítottak a gyerekeknek. Ezú-

ton is szeretnénk megköszönni a bábcsoport szolgálatát a szaniszlói, érseléndi, 

gálospetri és az asszonyvásári gyermekek nevében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május hónapban Isten kegyelméből Asszonyvásáron és Gálospetriben megtartottuk az 

anyák napját, ahol ünnepélyes hangulatban köszöntöttük az édesanyákat. Jó volt látni 

azt, hogy az idősebbek és fiatalabbak együtt adtak hálát az édesanyákért. A gyerekek 

részéről énekek és versek hangzottak el, majd az édesanyák egy-egy szál virágot is kap-

tak. Igével Bödő Zoltán testvér szolgált. Kívánjuk, hogy Isten áldja meg az édesanyákat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papp László, lelkipásztor  

Tavaszi események II. — Életképek gyülekezeteink éle-

téből 
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Életképek: 

Korond és 

környéke 

16. oldal 

Korond és környéke 

Eseményekben gazdag tavaszunk volt Korondon. Több helységben áldásos munka folytató-

dik. A Korondhoz tartozó Ölvesen az egyik testvér lakásában jövünk össze. Sokszor zsúfolá-

sig telve a lakás az Isten igéjét szomjazó felnőttekkel és gyerekekkel. Az imaházba is eljön-

nek, már néhányan kérték a bemerítést. Hiszem, hogy az Aratás Ura megérleli ezeket a ké-

véket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végre eljött a nyár a betfalvi nyomortelepen, eljött a lélek nyara. A természet templomában 

tarthatunk istentiszteleti alkalmat, ha nem esik az eső. Szép és áldásos alkalmak ezek, de 

mivel nem rendszeresek, amit nyáron fölépítünk, télen összeomlik, mivel nincs lehetőség 

összegyűlni. Hogyan tovább? 1 Tim.4, 10: „Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalma-

kat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, aki minden embernek megtartója, 

kiváltképpen a hívőknek.”. 

2014. május 29-én a betfalvi cigánytelepen gyermeknapot tartottunk. Miklósfalváról Máté 

Imola, Homorodszentmártonból pedig Pál Ervin testvér fiával és lányával jöttek tanítani a 

gyermekeket az igére és az énekekre. Az igehirdetés után ajándékcsomagot kaptak a gyer-

mekek, majd az alkalom vidám bográcsolással végződött. Egy testvér felajánlott két bárányt 

és a többi hozzávalót, ami kellett az ételkészítéshez. Kb. százan lehettünk együtt a magyar 

testvérekkel. A telepen élő cigányok, kicsinyek és felnőttek egyaránt, megérezték a magyar 

testvérekben az Isten szeretetét. Az alkalom szervezője Nyári Jenő testvér volt Budapestről. 

De a Fő Szervező az Úr Jézus, Övé legyen a dicsőség mindenért!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hála és dicsőség a mi Urunknak, sikerült bevezetni a villanyt a korondi imaházba. Köszön-

jük a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány segítségét, hálásak vagyunk a bekötéshez szük-

séges kellékekért és minden támogatásért. Isten gazdag áldását kívánjuk továbbra is arra 

a munkára, amit a cigány nép között végeztek! 

Szeretettel, Gábor Rupi lelkipásztor 



17. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

Életképek: 

Asszonyvásári 

after-school 

Asszonyvásári after-school 

A tanév végéhez közeledve tanévzáró pikniket tartottunk az asszonyvásári after-school 

programunkban résztvevő gyermekekkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyermekek nagyon örültek, és jó étvággyal fogyasztották a finom ételeket. Jó volt 

együtt kikapcsolódni a szabadban, egy kicsit elfeledkezni a tanulásról és az iskoláról. 

Nemsokára folytatjuk a táborban! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filep Szilárd lelkipásztor, programvezető  
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Gyermek-

táborok I. 

18. oldal 

2014. július 1-4. között táborozáson vehettek részt a kelet-magyarországi gyülekezeteink-

hez tartozó gyermekek. Mintegy 51 gyermek és kísérő számára nyílt meg a lehetőség, hogy 

három napon keresztül csak az Úrra és társára, felebarátjára figyeljen. A gyermekek Tisza-

becsről, Milotáról, Uszkáról, Túrricséről és Berekböszörményből érkeztek. A nyitó alkalomra 

kilátogatott a cigányok közötti misszió elindítójának, Kopasz Jenőnek a felesége, Kopasz 

Jenőné Ancika néni is. A gyermekeknek sok élményben lehetett részük, a gyermektanítók 

vetélkedőket, játékokat, kézműves foglalkozásokat szerveztek számukra. Mindemellett igei 

tanítás is kaphattak, Mursa Dániel és Nagy Kornél testvérek közreműködésével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Július 2-án, szerdán este egy különleges koncert színesítette a programot:  Pintér Béla kor-

társ keresztyén zenész adott koncertet a gyermekeknek. A zeneszámokhoz fűzött bizony-

ságtételek, reméljük, sok gyermeknek szolgálnak majd irányjelzőként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örülünk, hogy az utolsó napon a lelki ajándékok mellé egy-egy cipősdoboznyi ajándékot is 

sikerült kiosztani a gyermekeknek. Hálásak vagyunk, hogy Isten gondviselése végig jelen 

volt a táborban, és a hazaúton is megőrizte a gyermekeket. Köszönjük az értünk mondott 

imákat is!  

Köszönjük a szervezőknek, a táborban szolgálatot vállaló minden személynek a segítségét! 

Hisszük, hogy ez a néhány nap ennek a sok gyermeknek az életében maradandó nyomot 

hagy.  

Dr. Gacsályiné Fodor Boglárka 

Gyermektáborok I.—Kelet-magyarországi gyermekek tábora a 

Dorcas Centerben 



19. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„ A szívem 

csordultig volt 

hálaadással, hogy 

nem hiába hullt az 

Igemag, lám, 

viszontlátom annak 

gyümölcsét.” 

 

A minap Dan László testvér megkérdezte tőlem: „Ancika néni! Nem volna kedved kijönni 

a barna bőrű gyerekek közé Erzsike mamával? Nyári táborunk van a Dorcas kemping-

ben. Kiviszlek benneteket kocsival. Ott vannak az uszkai, a tiszabecsi, a milotai és a 

túrricsei gyerekek.”. Mi mind a ketten igent mondtunk. Örömmel elindultunk, ezzel a 

kevéske erőnkkel. Erzsike 85 éves, én 79 éves vagyok. 

Amikor messziről megláttuk őket, siettünk eléjük, ők pedig futottak, ölelő karjainkba. 

Mindnyájunknak, egy rövid szempillantás alatt örömkönnyek szöktek a szemünkbe. „S 

csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán” — jutottak eszembe Petőfi sorai. Emlé-

keztünk a megtett közös útra. Részemről külön örömöt jelentett, hogy már érett felnőtt-

ként, egy apuka és két asszony is átvette a szolgálati staféta botot azok közül a gyerme-

kek közül, akiket annak idején taníthattam. Ma már ők tanítják a kis nebulókat, aho-

gyan valamikor ők is tátott szájjal hallgatták a bibliai történeteket, talán negyven évvel 

ezelőtt. Isten, az ő szolgálatába hívta őket. A férfi testvér, Mursa Dániel, teljes idejében 

az Úrnak szolgál a kelet-magyarországi cigányok között. 

A szívem csordultig volt hálaadással, hogy nem hiába hullt az Igemag, lám, viszontlátom 

annak gyümölcsét. Megcselekedte az Úr, amit eltervezett, az újabb generációban életé-

ben is. Vagy hallják, vagy nem. A munkásoknak nem dolga szelektálni, hanem Isten 

küldetését kell teljesíteni, a többi az Úr dolga. A munkás csak hintse az Igét! 

Úgy átjárt az öröm, hogy elfelejtkeztem a 

testemben lévő fájdalomról is. Új erőt adott 

az Úr, egy belső késztetést, hogy ezzel a 

kevés erőmmel is, de menjek a midiániták 

ellen, akik el akarják vinni az Isten népétől 

a kicsépelt búzát. Legyen eledele az Ő nép-

ének! 

Nagyon hálás voltam az Úrnak a magyar 

vezetőkért, akik kiváló szakszerűséggel 

végezték a szolgálatot a gyermekek között. 

Jó látni az isteni rendet, a fegyelmet, a 

gombamód szaporodó gyülekezeteket! Az 

új imaházakat, a sok-sok fehér ruhás 

bemerítkezőt, ahogyan követik az Úr Jézust 

a hullámsírba. 

„Nagyobb lesz a második ház dicsősége az 

elsőnél!”  (Aggeus 2,9) 

Áldott legyen érte az Úr! 

Kopasz Jenőné, Ancika néni  

Boldog találkozás 2014.július 2-án 

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…!” 
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Gyermek-

táborok II. 

20. oldal 

A július 7-ével kezdődő héten, a napokban tartjuk az asszonyvásári oktatási programban 

résztvevő gyermekek részére szervezett táborunkat, Érmihályfalva közelében. A gyermekek 

az év közben is velük foglalkozó pedagógusokkal és Filep Szilárd lelkipásztor testvérrel töl-

tik ezt a néhány napot. Sok játék, kézműves foglalkozás, igei tanítás várja őket.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyszín ideális a gyermekek kikapcsolódásához, hiszen egy medence és sok szabadtéri 

játék áll rendelkezésükre. Az egész évi szorgalmas tanulás után így igazán kellemes kikap-

csolódást jelent ez a tábor számukra. A lelki táplálék mellett a házias, finom ételek is szol-

gálják a gyermekek örömét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Július 8-án kedden Kőszegi Dániel, az alapítvány megalapítója és Dan László elnök testvé-

rek is kilátogattak a táborba. Örömmel tapasztalták a táborban uralkodó jókedvet és nyu-

galmat. Köszönjük a pedagógusoknak, a segítőknek, a szervezőknek az odaszánt időt, 

energiát! 

Gyermektáborok II.—Asszonyvásári after-school program gyer-

mekeinek táborozása Érmihályfalván 



21. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

Evangélizációk, 

bemerítések: 

Albis, 

Érmihályfalva 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a május 1-i imaházmegnyitót követően evangélizációs 

hétre kerülhetett sor Albison, ami június 1-én bemerítési alkalommal zárult, az első be-

merítéssel az új imaházban. Hálásak vagyunk a két fehér ruhás nőtestvérért, akik, hisz-

szük, példájukkal bátorítást jelenthetnek másoknak is. A bemerítés szolgálatát Veress 

Efraim lelkipásztor testvér végezte. Az igehirdetés szolgálatát Dan László testvér, a Ke-

resztyén Cigánymisszió Alapítvány vezetője végezte. Köszönjük Bocskor Viktor kárpátal-

jai lelkipásztor testvér igei gondolatait is, valamint a magyarkéci és szilágypéri zenei 

csoportok szolgálatát, Ferenczi Béla missziómunkás testvér vezetésével.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Érmihályfalván június 5-8. között, csütörtöktől vasárnapig evangélizációs estéket tartot-

tunk. Csütörtökön, pénteken és szombaton 18:00 órától kezdődtek az alkalmak, melye-

ken a szolgálattevők Dan László, Balla Frigyes és Gál Győző testvérek voltak. Az 

evangélizációs napok házigazdája Filep Szilárd testvér volt.  

Átélhettük az Úr jelenlétét vasárnap az érmihályfalvi evangélizációs sorozat 

záróalkalmán, ahol bemerítésre került sor. A gyönyörű, napos időben teljesen megtelt a 

sátor. Mursa Dániel, Kőszegi Dániel, Filep Szilárd és Stéfán Ottó testvérek szolgáltak, 

valamint a túrricsei zenei csoport Algács Árpád vezetésével.  

 

 

Evangélizációk, bemerítések gyülekezeteinkben 
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Evangélizációk, 

bemerítések: 

Tasnád, 

Szilágypér 

22. oldal 

Június 13-15. között evangélizációs hétvégét tartottunk Tasnádon. A vasárnapi befejező 

ünnepélyen Veress Efraim érszőllősi lelkipásztor szolgált. Az Úr munkálkodott a tasnádi 

emberek szívében, és többen döntöttek az Úr Jézus mellett. Imádkozzunk a tasnádi gyüle-

kezetért, és azokért, akik új útra léptek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Július 4-6. között mozgalmas, áldásokkal teli evangélizációs hétvégénk volt Szilágypéren.  

Július 4-én pénteken 19:00 órakor kezdődött a nyitóalkalom, melyen Veress Efraim lelki-

pásztor testvér szolgált. 

Július 5-én szombaton reggel 9:00 órától egészen délután 18:00 óráig ifjúsági konferenciát 

tartottunk. A konferencia témája: "Szentek legyetek!". A konferencián Kajcza János, Veress 

Efraim és Filep Szilárd lelkipásztor testvérek szolgáltak. Az ifjúsági konferenciát követően 

folytatódott az evangélizációs sorozat 19:00 órától Kajcza János lelkipásztor testvér szolgá-

latával. 

Július 6-án délután 15:00 órakor bemerítési ünnepélyre került sor, melyen Veress Efraim 

lelkipásztor és Kőszegi Dániel testvérek szolgáltak. 

Az evangélizációs hétvége házigazdája Ferenczi Béla missziómunkás testvér volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kívánunk minden fehér ruhás testvérnek boldog, szolgáló életet!  



Egy megváltozott élet 

23. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„Azért 

imádkoztam, 

hogy tegyen 

csodát velem, 

és Ő 

megtette.” 

Köszöntelek az Úr Jézus nevében. Le szeretném írni, hogy talált meg engem az Úr 

Jézus, és hogyan fogadtam el az Úr Jézust. Először is be szeretnék mutatkozni: Kanalas 

Róbert vagyok, születtem 1974. február 11-én. Érmihalyfalvi lakos vagyok, van 4 

gyermekünk, feleségem, akikért nagyon hálás vagyok az Úrnak. 

2001-ben el kezdtem járni a gyülekezetbe, de nem tudtam megtérni, mert nagyon 

ragaszkodtam a bűneimhez: paráznaság, lopás, cigarettázás, az ivás, és még 

sorolhatnám, mert nagyon sok volt belőlük. Akkor megértettem ,hogy így nem lehet 

Krisztust követni. Ekkor Isten egyik napról a másikra olyan betegséget engedett meg az 

életemben, ami nagyon elkeserített, összetört. Nagyon féltem, mert ebben a 

betegségben halt meg az anyám. 

2002-ben február 9-én kiderült, hogy kilyukadt a bal tüdőm, és bekerültem a 

szanatóriumba Papfalvára (Popesti, Románia). Olyan gyenge voltam, hogy azt hittem, 

nem fogok hazajönni élve onnan, de a Jó Isten megsegített és megmutatta, hogy milyen 

hatalmas. Ott abban a helyzetben figyeltem fel, milyen hatalma van. Nagyon sok csodát 

tett velem Isten. Az történt velem, hogy mikor bekerültem a kórházba, az eredményem 

negatív volt. Egy reggel a vizit alkalmával jött az orvos és azt mondta, nagyon sajnálja, 

de az eredményem változott: most pozitív. Én ennek hallatára még jobban összetörtem, 

és letérdeltem az ágyam mellett. Sírva imádkoztam, hogy könyörüljön rajtam az Úr 

Jézus. Én akkor nem szívtam a cigarettát már egy hete, amióta benn voltam a 

kórházban. A rossz hír hallatán mentem és kértem a barátomtól egy szálat, el akartam 

szívni. Jött az egyik felcsernő. Meg ne gyújtsd a cigit! – figyelmeztetett. – Mi a baj? – 

kérdezte tőlem. Én elmondtam neki, hogy nem jó az eredményem. – De az eredményed 

jó, emlékszem, én tettem bele a dossziédba!- felelte nekem. Én akkor elcsodálkoztam, 

hogy milyen dolgokra képes a Jó Isten. Azért imádkoztam, hogy tegyen csodát velem, és 

Ő megtette. 

Mikor hazamentem, minden kezdődött elölről: visszavettem a cigit, az italt, a lopást, a 

paráználkodást is. Elfelejtkeztem Istenről, nem is akartam hallani róla újabb kilenc évig, 

mert szerettem azokat a dolgokat, amik körülvettek: a bűneimet. De egy vasárnap 

reggel rám nehezítette Isten a bűneimet, mikor lementem arra a helyre, ahol tartották 

akkor az istentiszteletet. Mikor odaértem, a gyülekezetben dicsőítették az Istent, 

magasztalták az Urat. Én hátra mentem a ház végéhez és ott sírtam, mert tudtam, hogy 

velük nem tett az Úr olyan csodát, mint velem, és mégis dicsérték az Istent. Akkor 

onnan hazamentem és csak sírtam és sírtam. Akkor és ott letérdepeltem a szobámban, 

és kértem, hogy az Úr bocsásson meg, mert én nagyon bűnös vagyok. Én akkor 

éreztem, hogy az Úr megbocsájtott.  

2011-ben, június 11-én elpecsételtem magam az Úr Jézus Krisztusnak, bemerítkeztem. 

Azóta minden egyes nap hálát adok neki mindenkor mindenért, hogy még megáldott két 

gyerekkel, akiket neki szeretnénk nevelni. Azóta is érzem az Úr szeretetét, jóságát, 

hűségét. Köszönöm neki minden egyes nap, hogy 

megtart kegyelme által. Kérem, maradjon velem 

továbbra is. Köszönöm neki minden egyes 

testvéremet, és köszönöm neki a lelkipásztoromat 

is, akit nagyon szeretünk. De mindenért az Úr 

Jézusé a dicsőség. Köszönöm drága Jézus, hogy 

megmentettél. Ezért áldassék, magasztaltassék 

Neved örökké! 

Kanalas Róbert, Érmihályfalva 



 

 

 

 

4031 Debrecen 

Köntösgát sor 1-3. 

Telefonszám: 06 52 517 780 
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Felelős szerkesztő: Dan László 

Munkatárs: Dr. Gacsályiné Fodor Boglárka 

Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány Hírlevele 

„És megismertettem velük 

a te nevedet, és ezután is 

megismertetem, hogy az a 

szeretet, amellyel engem 

szerettél, bennük 

legyen….” 

János evangéliuma 17,26 

 

A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány 16. éve áll a 

lélekmentés szolgálatában. Az alapítvány kiváltságnak 

tekinti, hogy több mint 60 helyen van jelen Magyaror-

szágon és Romániában. Munkánk folyamán szembe-

sültünk azokkal a körülményekkel, amik a legtöbb 

ember előtt ismeretlenek. Európa szívében még ma is 

százezrek élnek úgy, hogy az emberi léthez alapvető-

en szükséges dolgok sem állnak a rendelkezésükre. 

Küldetésünk e felé a sok sebből vérző közösség felé 

van. Hisszük és valljuk, hogy ahhoz, hogy ez a helyzet 

megváltozhasson, és abból a leírhatatlanul nehéz 

helyzetből kiszabaduljanak, életváltozásra van szüksé-

gük.  

 

 
A nyár előttünk álló eseményei 

Július 17-20.   Evangélizáció és bemerítési ünnepély Magyarkéc 

Augusztus 24.  Bemerítési ünnepély    Szászrégen, Abafája 

Augusztus 28-31.  Evangélizáció és bemerítési ünnepély Asszonyvására 

Szeptember 6-7.  Evangélizáció és bemerítési ünnepély Túrricse 

 

 

Bővebb programért, pontosításért legyen szíves felkeresni honlapunkat: 

www.ciganymisszio.hu/Esemeny_naptar . 

 

Evangélizációink és a bemerítések általában élőben követhetőek honlapunkon keresztül. 

Erről aktuális információt a honlap főoldalán találhatnak.  

 

Ha úgy érzed, alapítványunk munkáját jó szívvel, örömmel tudnád támogatni, az alábbi 

számlaszámra küldheted adományodat:  

Kedvezményezett neve: Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány 

Bankszámla szám (belföldi forint): 10800014-00000006-10369308 

IBAN(nemzetközi) számlaszám USD: HU46 1080 0014 4000 0006 1160 4785 

SWIFT kód: CITIHUHX 


