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 „...ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok 

egyenest a cél felé...” (Fil 3,14)   

 

Minden szeptemberi iskolakezdés amellett, hogy az előző iskolai év szerves folytatása, 

egy kicsit az újrakezdés ideje is. Új lendületet vesznek ilyenkor gyermekeink, diákjaink, és 

a cél felé indulnak, hol bátortalanabb, hol erőteljesebb lépésekkel.  

 

Ugyanez a kettősség, a folytatás és az újrakezdés gondolata irányítja az after-school prog-

ramjainkban dolgozó tanáraink és segítőik érzéseit is. Szeretnénk mindent, ami jó, foly-

tatni a megkezdett programokon belül. Szeretnénk minden gyermekkel újra találkozni. 

Ugyanakkor számtalan újdonság vár pedagógusainkra: új ötletek, tantervek, új épület, új 

after-school programok, a bennük résztvevő sok-sok gyermek és család. És bizonyára 

ezek között a gyermekek között is sok tehetség vár arra, hogy kibontakozhasson, hogy az 

odafigyelés, a szeretet és a következetes munka segítségével kiemelkedhessen és beil-

leszkedhessen.  

 

Hisszük, hogy ha az Úr lesz életünk középpontjában, akkor bátran és hittel tudunk nekife-

szülni ennek a tanévnek is. Imádságos szívvel jó munkát kívánunk mind a gyermekeknek, 

mind a pedagógusoknak! 

 

 



2. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

Indul az iskola: 

Abafája 

Indul az iskola… - körkép after-school 

programjainkról 

Abafája 

A 2013/14-es tanév az abafáji after-schoolban nagyon sikeres volt! Több gyermeket 

tudtunk bevonzani az órákra, elkezdtük tanítani a gyermekeket a különböző emberi 

tulajdonságokkal kapcsolatosan, elkezdtük jellemüket építeni, valamint azon mun-

kálkodtunk, hogy a szülőket egyre inkább bevonjuk gyermekeik oktatásába. Ebben 

az évben a napi jelenlét átlagosan 23 fő volt...összehasonlítva az előző év 8 fős átla-

gával. Voltak olyan napok, mikor 30 gyermek is velünk volt! A heti iskolai vásár és a 

havi jutalom programok motiválták a gyerekeket a jó magaviseletben és a részvétel 

növelésében. A mi kis iskolánk olyan hellyé vált, ahol a helyi közösség minden gyer-

meke biztonságban érezheti magát, és támogató légkörben tanulhat. Nagy előrehala-

dásnak voltunk tanúi az olvasás és a matematikai képességek terén. Előretekintve 

az új tanévre, izgatottan várjuk a helyi iskola egyik legnagyobb létszámú osztályának 

jelentkezését. Azért is imádkozunk, hogy Isten mutassa meg, mi módon tudjuk foly-

tatni a helyi iskola és a szülők támogatását, amivel szeretnénk változást elérni a 

gyermekek életében. 

Paul Crook, misszionárius, az abafáji after-school program vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. évfolyam, 4. szám 

Indul az iskola: 

Asszonyvására, 

Albis, Gálospetri, 

Szaniszló és 

Gyergyó-

szentmiklós 

3. oldal 

Asszonyvására 

Szép eredményekkel zártuk az előző tanévet. Voltak kitűnő és jó tanulóink, 4 gyermek ered-

ménye pedig különösen jó lett, ők az osztályukban is kiemelkedő tanulókká lettek. A 20 

gyermekből 17-en rendszeresen jártak általános iskolába. A nyári szünidőben is voltak fog-

lalkozásaink a gyerekekkel, táboroztunk és nyári bibliai heteket tartottunk. Nagy volt a gyer-

mekek öröme, amikor holland és magyar önkéntesekkel különböző érdekes foglalkozáso-

kon vehettek részt, ezek az alkalmak nagyon jó hangulatban teltek: kézimunka, arcfestés, 

különböző izgalmas játékok. Nagyon hálásak vagyunk Istennek minden segítőért, mert ez 

nagyon sokat jelent a gyermekek Krisztushoz való közeledésében és a társadalomba való 

beilleszkedésükben. A legfontosabb tervünk az új tanévben egy harmadik csoport beindítá-

sa holland gyülekezeti támogatással. Ennek feltétele, hogy minél hamarabb birtokba vehes-

sük az új épületünket. A harmadik csoport beindulásával 30 tanulóra számítunk az elkövet-

kezendő napoktól, hetektől kezdve. A tantervbe szeretnénk beleépíteni a zene– és az an-

goloktatást.  

Filep Szilárd, lelkipásztor, az asszonyvásári after-school program vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Albis, Gálospetri, Szaniszló és Gyergyószentmiklós 

Ettől az évtől, 2014. őszétől további három helyen indulhat el after-school programunk: 

Albison, Gálospetriben és Szaniszlón is lehetőségük lesz a gyerekeknek, hogy délutánon-

ként szakképzett pedagógusok segítségével oldják meg a házi feladatukat, együtt tanulhas-

sanak, játszhassanak. Ennek a tanévnek a második félévétől Gyergyószentmiklóson is elin-

dul majd az after-school program. Hisszük, hogy ezek a programok az eddigiekhez hasonló-

an számos gyermek életében jelentenek majd gyökeres változást. Köszönjük a támogatók-

nak, gyülekezeteknek az anyagi támogatást! 

 



A szaniszlói after-school program beindítása 

4. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„ … nagyon nagy 

szükség lenne erre 

az iskola utáni 

programra itt 

Szaniszlón a 

rászoruló gyerekek 

számára.” 

 A májusi hónap folyamán a szaniszlói baptista közösség lelkipásztora, Bödő Zoltán köz-

benjárásával alapítványunk megkérte a helyi iskola néhány pedagógusát, hogy egy próba 

after-school programot indítsanak be Szaniszlón. A program három héten keresztül tar-

tott délutánonként. A cél az volt, hogy sikerüljön a roma gyermekeket felzárkóztatni az 

iskolai követelményekhez és segítsünk bepótolni a hiányosságaikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A délutáni foglalkozások június 1-től június 20-ig tartottak. A délutáni foglalkozásokon 

naponta 12-20 rászoruló gyerek vett részt. 

A három hét alatt kialakult egy meghitt kapcsolat a pedagógusok, a segítő és a gyerekek 

között. A második héten jöttek az első visszajelzések az iskolából a tanárok részéről, 

hogy a gyerekek elkészítették a házi feladatokat, megtanulták a leckét, verset, szabályt, 

amit a tanárok feladtak, korábban ugyanis a gyerekek többsége valamilyen tantárgyból 

bukásra állt. Nagy élvezettel mesélték, hogy heteseket, nyolcasokat kaptak, mert elkészí-

tették vagy megtanulták a feladott leckét, verset, szabályt. A harmadik héten, mivel az 

utolsó iskolai hét volt, több játékos tevékenység volt, de mind arra szolgált, hogy a gyere-

kek logikáját, megfigyelő képességét, kézügyességét fejlessze. A három hét tapasztalata 

alapján egyetlen következtetést tudunk levonni: nagyon nagy szükség lenne erre az isko-

la utáni programra itt Szaniszlón a rászoruló gyerekek számára. ... Örülök, hogy segíthet-

tem !  

Szalontai Éva, iskolaigazgató"  

 

 

 

 

 

 

 

 

Örömmel adunk hírt arról, hogy mire ezek a sorok megjelennek, addigra az after-school 

program Szaniszlón is beindulhatott, 2014. szeptemberétől! Soli Deo Gloria! 



II. évfolyam, 4. szám 

„ … a bennünk 

rejlő 

ürességnek a 

helyét átvette 

a mi 

Megváltónk, a 

Jézus 

Krisztus.” 

5. oldal 

 

Rézműves Eszternek hívnak, egy kicsiny 

faluban talált rám az Úr Jézus Krisztus, az 

Érkörtvélyes 2-es számú Roma Baptista 

Gyülekezetben. Ezen a helyen 2005 kör-

nyékén alakult meg a gyülekezet. Ekkor 

érkezett meg hozzánk Bödő Zoltán test-

vér, akit én még akkor nem ismertem, de 

az idők folyamán nagyon megszerettem. 

El kezdtem járni a gyülekezetbe csak úgy, 

kíváncsiságból, hogy megtudjam, miért is 

jött közénk, és mi történik ott. Soha nem 

gondoltam volna, hogy az én életem meg 

fog változni, főleg azt, hogy én az Úr Jézus 

útján fogok járni. Eleinte nagyon sok csa-

ládi problémát okozott ez számunkra, hi-

szen a férjem nem nagyon helyeselte ezt. 

Egyszer azonban részt vehettünk egy 

evangélizációs alkalmon, ami a Dorcas 

táborban volt megtartva. Ezen a helyen 

mindkettőnkhöz szólt az Úr, és kiálltunk az 

Ő színe elé, hogy átadjuk neki a mi teljes életünket, szívünket. Egyikünk sem azzal a szán-

dékkal ment oda, hogy megtesszük ezt a lépést, de ott álltunk sírva az Úr előtt. Attól a nap-

tól kezdve az egész életünk megváltozott, a bennünk rejlő ürességnek a helyét átvette a mi 

Megváltónk, a Jézus Krisztus.  

2007. november 18-án megkeresztelkedtünk a székelyhídi imaházban. Az Úrnak a kegyel-

méből nagyon sokan voltunk jelen, 56 személy. Azóta sem bántam meg, hogy elhagytam az 

én érdemtelen életmódomat.  

Az Úr Jézus Krisztusnak köszönhetően elvégezhettem egy gyermektanítói képzést, amely 

számomra nagy kihívás volt, de az én Megváltóm egy percig sem hagyott el, és végig kísért 

ebben az időszakban is. Ezután már a gyermekekkel is foglalkozhattam, ami nekem nagy 

örömet szerzett, hiszen az Úr Jézus is mondta: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, 

és ne tiltsátok el tőlem” (Márk 10:14).  

Ez idő alatt az Úr Jézus megajándékozott engem egy gyermekkel, akit Benjáminnak hívnak, 

tehát ő a negyedik gyermekem, akit megpróbálok az ő szeretetében nevelni. 2013-ban a 

legnagyobb lányom az Úr Jézus kegyelméből elfogadta az örök élethez vezető utat. Ezzel 

nagyon nagy örömet szerzett nekünk, hiszen tudtam, hogy ezáltal ő is megmenekül a Sátán 

karjaiból. Ma már tudom, hogy az én életem az Úr Jézus Krisztus nélkül semmit sem ért 

volna, ezért hálás leszek neki, míg csak élek, hogy felkarolt engem a bűnnek mocsarából, 

és most már szeretetben, békességben élhetek az én férjemmel és a gyermekeimmel a 

megpróbáltatások ellenére is.  

Egyetlen kérésem van az Úr Jézushoz, hogy minden egyes ember ezen a Földön megismer-

hesse az ő hozzá vezető utat, és felismerje, hogy ebben a mulandó életben nincsen semmi 

igazi érték, csak az Úr Jézus szeretete.  

 

Rézműves Eszter, Érkörtvélyes 

Egy gyümölcstermő élet 



Nyári projektjeink—Közösen az Úrért más 

szervezetekkel 

6. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

Nyári projektjeink: 

holland ifjúsági 

csoport 

Július 22. és 29. között közösen dolgoztunk az érmihályfalvi és a gálospetri imaházaknál a 

holland Jeugdvereniging Gideon ifjúsági csoport tagjaival. Segítettek az épületeket és kör-

nyéküket rendbe tenni, ezen felül a gyermekekkel is szívesen foglalkoztak, játszottak. 

Ők írták számunkra: 

„Nagyszerű emlékeim vannak Romániáról! Különleges volt számomra kapcsolatba kerülni 

roma gyerekekkel, nagyon élveztem a lelkesedésüket, amivel fogadták az egyszerű játéka-

inkat. Imádkozom mindannyiótokért! Szeretettel.” 

„Nagyszerű volt saját szememmel látni és tapasztalni, milyen jó munkát végez a KCA Ro-

mániában és környékén. Isten nagy és az ő országa fennáll örökké! Hálás vagyok azért, 

hogy nekem is volt lehetőségem részt venni egy kicsit ebben a munkában. Ezáltal még in-

kább ráébredhettem, mennyire könnyű életünk van nekünk Hollandiában, mekkora kü-

lönbség…” 

Áldozatuk példamutató volt számunkra is. Ha az Úr terveiben ez szerepel, reméljük, a kö-

vetkező években is munkálkodhatunk együtt a misszión belül.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jv-gideon.nl/


II. évfolyam, 4. szám 7. oldal 

Nyári 

projektjeink: 

holland és 

amerikai 

csoportok 

Július 29-én már érkezett is a következő ifjúsági csoport a hollandiai Amersfoortból. Hihetetlen 

intenzitással dolgoztak az asszonyvásári új iskola épületén, hogy szeptemberben a rászoruló gye-

rekek méltó környezetben kezdhessék meg a tanévet after-school programunk keretein belül. 

Különösen értékessé teszi mindkét hollandiai csoport áldozatát, hogy a mindössze 6 hetes nyári 

vakációjukból szántak 2-2 hetet a misszióra, nehéz fizikai munkára és lelki foglalkozásokra egya-

ránt. Köszönjük! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember első hetében fogadtuk a Hungary for Love amerikai csoportot. Az alapítvány alapítója 

és vezetője, Susan Gulyás, csodálatos, nagy értékű könyvadománnyal érkezett hozzánk. A lehető 

legszebb ajándékot kaptuk egy nagylelkű adományozó jóvoltából: az Úr szavát, a Bibliát. Amint a 

képen is látszik, minden korosztály számára a neki megfelelő módon tudjuk a könyvek segítségé-

vel hirdetni az igét. Az elkövetkezendő napokban, hetekben örömmel adjuk majd át az oktatási 

programjainkban tanuló gyermekeknek a képregényes, és az egészen kicsiknek szóló, érdekes 

feladatokkal kiegészített Bibliákat. Hálásak vagyunk az adományért! Hisszük, hogy sok gyermek-

nek, fiatalnak válik ez a könyv a legszebb ajándékká.   

 

 



Gyülekezeteink eseményei: evangélizációk és 

bemerítések 

8. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

Gyülekezeteink 

eseményei: 

evangélizációk és 

bemerítések: 

Magyarkéc, 

Abafája 

Július 20-án vasárnap 15:00 órakor a magyarkéci roma baptista gyülekezetben bemerí-

tési ünnepélyre került sor az imaház épületének utcájában felállított sátorban. A helyi 

gyülekezet tagjain kívül sok vendég is jelen volt, sokan eljöttek a környező települések 

gyülekezeteiből is. Közös ünnepe volt ez a helyi, az érszőllősi magyar gyülekezetnek és 

alapítványunknak. A szolgálato-

kat is megosztva végeztük. Az 

evangélizációs hétvége házigaz-

dája Ferenczi Béla missziómun-

kás volt. A bemerítés szolgálatát 

Veress Efraim lelkipásztor, az 

igehirdetés szolgálatát Dan Lász-

ló testvér végezte. Hálásak va-

gyunk az öt fehér ruhás testvér-

ért. Különösen nagy az örömünk, 

hogy sokan nyilvánosan is vállal-

ták, hogy ezen az alkalmon eldőlt 

a szívükben a kérdés, és az Urat 

választják. 

*** 

Isten kegyelméből bemerítési ünnepélyre került sor augusztus 24-én délután Abafáján, 

amikor tizenöt fehérruhás pecsételhette meg az Úrral kötött szövetségét. Közülük tizen-

négyen a helyi gyülekezethez, egy testvérnő pedig a sárpataki közösséghez csatlakozott, 

tanúságot téve Isten és emberek előtt az ő hitükről. Rajtuk kívül egy további személy 

kérte tagsága áthelyezését az abafáji gyülekezetbe. Az istentiszteleti alkalmon a szász-

régeni román baptista gyülekezet lelkipásztora román nyelven hirdette az igét, s buzdí-

totta nem csak a fehérruhásokat, hanem az egész közösséget, a Korinthusiakhoz írott 

I.levél 11. részének első verse alapján, hogy mindvégig kitartsunk a Krisztus követésé-

ben. Ezt követően a gernyeszegi gyülekezet egyik elöljárója, Rusu Sándor az Ézsaiás 

61:1-5 igeversek alapján szolgált,boncolgatva azt a kérdést, hogy valójában miért jött 

Jézus Krisztus a földre. Az alkalom végül két további bizonyságtétellel és áldáskérő imá-

val zárult. Mindannyian hálatelt szívvel távozhattunk arról a helyről, hiszen valóban érez-

hettük Isten jelenlétét, Aki vágyat ültetett több száz ember szívébe, hogy eljöjjenek és 

meghal lgas -

sák az üzene-

tet, ugyanak-

kor négy fe-

hérruhás há-

zaspár is 

örömmel el-

mondhatta az 

igét, hogy „én 

és az én há-

zam népe az 

Urat szolgál-

juk.”  

 

Tóth Attila, lelkipásztor 



II. évfolyam, 4. szám 

Evangélizációk és 

bemerítések: 

Túrricse, 

Érkörtvélyes II.   

9. oldal 

Áldott alkalmunk volt Túrricsén a felállított missziós sátorban, ahol szeptember 7-én vasár-

nap 11 órától bemerítési istentiszteletet tartottunk. Különös örömet jelent az számunkra, 

hogy évről évre szeptemberben bemerítési istentiszteletet tudunk tartani ezen a helyen. A 

sátor ismét megtelt érdeklődőkkel, vendégekkel, családtagokkal, a gyülekezet tagjaival. Ez 

alkalommal nyolcan öltötték magukra a fehér ruhát, fiatalok és felnőttek egyaránt, kifejezve 

elköteleződésüket Jézus Krisztus mellett. 

Külön örömet jelentett, hogy azon a helyen, ahol 42 évvel ezelőtt elindult Kopasz Jenő szol-

gálata nyomán a misszió a cigányok között, jelen lehetett Özvegy Kopasz Jenőné Ancika 

néni is, aki nagy lelkesedéssel szólt most is a jelenlévőkhöz. A misszió elindítójának fia, 

Kőszegi Dániel alapító testvér hirdette az igét. Kopasz Jenő bácsi leánya pedig, Rozsályiné 

Magdika bizonyságtétellel bátorította 

a gyülekezet tagjait. A bemerítés szol-

gálatát Mursa Dániel missziómunkás 

testvér, a bemerítés után a hívogatás 

szolgálatát Dan László elnök testvér 

végezte. Hálás szívvel adunk hírt ar-

ról, hogy többen döntésre jutottak 

ezen az alkalmon! A dicsőítés szolgá-

latát a túrricsei dicsőítő csoport vé-

gezte Algács Árpád vezetésével. Szin-

tén szolgáltak az alkalmon az uszkai 

dicsőítő csoport tagjai Orgován Jenő 

vezetésével. 

*** 

Nagy lelkesedéssel és buzgósággal készülődtünk az evangélizáló és bemerítési istentiszte-

leti alkalmakra az érkötvélyesi II. számú gyülekezetben, szeptember 12. és 14. között.  

,,És ti kinek mondatok engem?" - ezzel a kérdéssel indult az evangélizációs sorozat pénte-

ken este, amikor Bödő Zoltán lelkipásztor hirdette Isten igéjét. Nagyon fontos üzenete volt 

ennek a kérdésnek, mert sokan könnyen átsiklanak ezen, pedig nagyon személyes és ben-

sőséges kapcsolat segít erre válaszolni. ,,Te vagy a Krisztus" - válaszolta Péter, Jézus pedig 

boldognak mondta őt.  

Folytatódott az evangélizációs alkalom szombaton, amikor Ferenczi Béla missziómunkás 

szolgatársam szólta Isten igéjét. ,,Ő az, aki mindent kijelent nékünk" - Isten cselekszik és 

munkálkodik lelke által bennünk, vezet és kijelent mindent minékünk.  

Vasárnap csodálatos bemerítési öröm-

ünnepünk volt. Ez alkalommal Kőszegi 

Dániel testvér, az alapítvány alapítója 

hirdette Isten igéjét, kiemelve a beme-

rítés fontosságát és jelentőségét. Hi-

tükről bizonyságot téve öt szeretett 

testvérünk vállalta a nyilvános vallás-

tételt, és ezáltal elpecsételték életüket 

az üdvösségre a Nazáreti Úr Jézus 

Krisztusban vetett hit által. Nagyon 

hálás a szívünk Isten áldásaiért. 

S.D.G. 

 

Filep Szilárd, lelkipásztor 



10. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

Evangélizációk és 

bemerítések: Bihar 

Az Úr kegyelméből 2014. szeptember 21-én bemerítési ünnepélyt tartottunk Biharon a 

roma gyülekezetben, ahol két testvérnő részesült hitvalló bemerítésben. A bemerítést 

megelőző hétvégén evangélizációs hétvégét tartottunk vendég testvérek részvételével. 

Az Úr kegyelméből a Keresztyén Cigánymissziói Alapítvány rendelkezésünkre bocsátott 

egy nagyszerű sátrat, ahol az alkalmainkat megtarthattuk. A magyar gyülekezetből a 

gyermektanítók áldozatos és szép munkát végeztek a gyermekek között, akikkel külön 

összejövetelt tartottunk az evangélizációs istentiszteletek ideje alatt. Csütörtökön szol-

gált Bányai János testvér, a fugyi körzet lelkipásztora, akit elkísért a Telki testvérek egy 

része is. Pénteken Szabó László testvér szolgált, a nagyvárad-rogériuszi gyülekezet lelki-

pásztora, aki a fiatalok egy szép csoportjával érkezett. Szombaton Dan László testvér, a 

Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány elnöke hirdette Isten igéjét. Énekekkel és bizony-

ságtevéssel szolgáltak a Dan család és a bihari magyar fiatalok. Vasárnapra megtelt a 

tágas sátor az érdeklődőkkel és a környező gyülekezetekből ellátogatókkal. A nagyvára-

di roma gyülekezet dicsőítő csoportja vezette az éneklést, igét hirdetett Kajcza János 

lelkipásztor. A képen balról jobbra: Balogh Sándor missziómunkás, Albert István Zsolt 

lelkipásztor, Magyari Hajnal, Varga Mónika és Kajcza János lelkipásztor. Isten áldását 

kívánjuk az új tagok életére és további előrehaladást, erősödést az Úrban.  

Albert István Zsolt, lelkipásztor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bemerítési alkalmakról videofelvételek készültek, melyek megtekinthetőek a 

videogalériában, honlapunk kezdő oldalán (www.ciganymisszio.hu) keresztül, a kezdő 

oldal közepén található ikonra kattintva.  



11. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„ Az örömhír, hogy 

vannak helyek, 

emberi szívek, ahol 

a Krisztus 

evangéliuma a 

választófalakat 

mind összetörte …” 

Ez alkalommal egy viccel szeretném kezdeni a beszámolóm, ami a cigány emberről 

és a papról szól:  

A cigány egyik éjjel elmegy lopni a paphoz. A pap észreveszi, hogy van valaki a pad-

láson és felmegy megnézni a „vendégét”.  

Amikor felér, látja, hogy a cigány épp leemeli a sonkát a kampóról. Rágyújtja a vil-

lanyt és megkérdezi:  

- Hol jársz itt, te cigány?  

Mire a cigány:  

- Dikh, hol járok álmomban?!  

A fenti vicc magába hordozza azt a tagadhatatlan igazságot, hogy a magyar ember-

nek mindig is őrizkednie kellett a romáktól, és éppen ezért, amennyire csak lehetett, 

megpróbált távol maradni tőlük, mert látta milyen veszéllyel, vesztességgel járhat a kö-

zelségük. Ezzel ellentétben a cigány ember mindig is megpróbált közel férni hozzájuk, 

azt remélve, így vagy úgy, de valamikor csak hasznot húz. Ez a fajta, gondolkodásmód, 

magatartás, ellenségeskedést szült, aminek eredménye a választófalak lettek, amelye-

ket az egyik oldalról mi építettünk, a romák, a másik oldalról meg a nem romák. Szomo-

rú tény, hogy ezek a választófalak még mindig állnak! Az örömhír, hogy vannak helyek, 

emberi szívek, ahol a Krisztus evangéliuma ezeket mind összetörte úgy a romák, mint a 

nem romák szívében. Számomra mindig is öröm újra látni, megtapasztalni és átélni ezt. 

A jelen beszámolóban erről szeretnék tanúságot tenni.  

Az utóbbi időben többször is 

alkalom volt arra, hogy magyar 

gyülekezetekben, közösségek-

ben szolgáljak. Az egyik ilyen 

közösség a Somosdi Magyar 

Református Gyülekezet volt, 

ahol pünkösd alkalmából ifjú-

sági istentiszteletet szerveztek 

a helyi illetve a környéken élő 

fiataloknak. Az elején, mikor a 

meghívást kaptam, csak éne-

kelni, zenélni és bizonyságot 

tenni hívtak (együtt a 

gernyeszegi ifjúsági csoporttal), de meglepetésemre a helyi lelkipásztor Botos Csaba 

barátom és testvérem az Úrban az igehirdetést is rám bízta.  

Pünkösd alkalmából Ezékiel könyvéből hirdettem Isten igéjét, ahol a próféta Izra-

el újjáéledéséről „álmodott”, kapott látomást (Ez 37,1-10). Az említett igerészben Isten 

Szentlelke életre kelti a száraz csontokat. Láthattuk, miként engedelmeskedett Isten 

embere még az emberileg lehetetlen kérésekben is. Nem tartotta túl lealacsonyítónak, 

hogy a száraz csontoknak prédikáljon, nem válogatott a szolgálati terület vagy formák 

között. Azzal sem számolt, hogy fenn áll az esélye annak, hogy az arra járó talán bolond-

nak fogják gondolni ezután (mert a száraz csontokhoz beszél). Tagadhatatlan tény, hogy 

ennek az istentiszteletnek gyász, halál szaga volt, a „hallgatóság” miatt. De jött a Lélek 

és úgy az istentiszteletet, mint a hallgatóságot életre keltette. Számomra (és merem 

A pap és a cigány—visszaemlékezés egy pünkösdi szol-

gálatra 



II. évfolyam, 4. szám 

„Magyarok és 

cigányok, 

reformátusok 

és baptisták 

együtt 

szolgálnak, 

misszióznak.” 

12. oldal 

állítani minden hívő ember számára) ez egy örökérvényű igazság és tanulság. Hiszen a kör-

nyezetünkben oly sok emberi szívben nem él már az Istenbe vetett hit, az Isten és emberek 

iránti szeretet. Gyülekezeteinkben láthatunk sok kiszáradt, tétlenkedő „lábat, kezet, szájat 

és szívet”, hallhatunk száraz, élet és léleknélküli prédikációkat, szolgálatokat (éneklést, 

imádkozást). A jó hír (amit az igében is láthatunk), hogy nem kell emberi praktikákkal, okos-

kodásokkal, mechanikus módszerekkel éltetni magunkat vagy másokat, mert lehet, sőt, 

kell kérni a Lelket, hogy elevenítse meg közösségeinket, töltse meg lélekkel és élettel az 

istentiszteleteinket és személyes életünket. Hiszen csak így, a Szentlélek jelenlétével vá-

lunk azzá, amivé Isten teremtett bennünket.  

A fenti gondolatok megosztása előtt, miközben ott ültem a Magyar Református 

Templomban, rácsodálkoztam Isten kegyelmére. Ki hitte volna, hogy valaha is eljutunk 

ide?! Magyarok és cigányok, reformátusok és baptisták együtt szolgálnak, misszióznak. 

Még mindig visszacseng a lelkész szavai: „mindez nem ember, vagy vallás függő, hanem 

Krisztusfüggő!”.  

Utalva az elején idézet vicc-

re: ezúttal a cigány 

(jómagam) nem magától 

ment, hanem személyesen a 

pap (református lelkész) hív-

ta, méghozzá nem is akárho-

vá, hanem egyenesen a 

szószékre. A cigány ember ez 

alkalommal is elment, de 

nem lopni, hanem adni, segí-

teni a lelki munkába, építeni 

gazdagítani az ottani közös-

séget, s nem utolsó sorban 

együtt a pappal Isten Király-

ságát építeni. Én soha nem hittem még csak álmodni sem mertem, hogy valaha is részem 

lesz ilyen meg ehhez hasonló megtapasztalásokban. Éppen ezért Istennek, az ő munkájá-

nak tulajdonítok mindent. Az Övé legyen minden dicsőség! 

Adja meg az Úr, személyesen az én életemben, de 

a te életedben is kedves olvasó, hogy olyan Isteni 

megtapasztalásokban, eseményekben legyen ré-

szed, amikről még álmodni sem mertél. És ha, 

majd részed lesz, ne feledkezz meg újra meg újra 

rácsodálkozni Isten csodatetteire, és kimondani 

„Dikh, hol járok „álmomban”?!”   

 

 

Kalányos Zoltán (Zozo)  

misszionárius    



13. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„ … jó látni azt, 

hogy Isten ezekre 

az imákra és 

vállalásokra felel.” 

Gyergyószentmiklósi beszámoló 2014. első félévéről 

Küldjük szeretetteljes köszöntésünket Gyergyószentmiklósról!  

Az év első heteiben a körzetünkből elég sokan vállalták, hogy részt vesznek a 40 napos 

böjt láncban, amikor minden nap 4-5 személy böjtölt és imádkozott Isten kegyelmének 

kiáradásáért ebben az esztendőben. Jó volt látni, hogy komolyan veszik a testvérek ezt 

az időt magyarok – cigányok egyaránt. És jó látni azt, hogy Isten ezekre az imákra és 

vállalásokra felel.  

Gyergyószentmiklóson a magyar gyülekezetben az elmúlt hónapokban Isten adott meg-

téréseket. Különösen bátorító volt januárban egy katolikus szerzetesi, a „Segítő nő-

vér” (civil ruhás apáca) rendhez tartozó nő megtérése. Nagy mélységből (az öngyilkos-

ság torkából) emelte ki az Úr, és óriási változást láthattunk az életében.  

Június 22-én be is merítkezett, és 

egyre inkább beilleszkedik a gyüleke-

zeti életbe.  

Valamint a napokban megtért a má-

sodik fiunk, Dániel (17), és a váro-

sunk egyik legismertebb embere, egy 

építész, aki egyébként jelenleg a 

Gyergyói-medence Vállalkozók Szö-

vetségének az elnöke is. Úgy látjuk, 

egy komoly eszköz lehet a jövőben 

Isten kezében. 

A másik örömünk, hogy az elmúlt 

hónapokban Isten meghallgatta több 

éves könyörgésünket, és két házas-

párral, Ladányi Lajos és Manyi, Deák Benjámin és Rebeka, valamint egy hónapon belül 

még egy házaspárral, Kocsis Barna és Gabi, megajándékoz bennünket, akik a Szilágy-

ságból költöztek/költöznek ide, és munkatársainkká lesznek. Nagyon hálásak vagyunk 

értük Istennek. Külön öröm 

még számomra, hogy már 

több, mint tíz fős LELKES ifjú-

sági csoportunk van, akik 

nagyon aktívan és sokrétűen 

veszik ki részüket a szolgála-

tokból.  

Június 28-tól két hetes gyer-

mek evangelizációs napokat 

tartottunk. Nagy örömöt oko-

zott nekünk, hogy naponta 25

-30 gyermek vett részt a fog-

lalkozásokon.  

A gyergyószentmiklósi romáknak ebben az évben elkészült az új imaházuk, és május 24

-25-én meg is tartottuk a megnyitó ünnepet. Isten rendkívüli módon rendelte ki a szük-

séges anyagiakat – nagy részét külföldi testvéreken keresztül -, valamint az önkéntes 



II. évfolyam, 4. szám 

”Hisszük, Isten 

kiárasztja az Ő 

kegyelmét erre 

a városra is.” 

14. oldal 

segítőket, és elkészülhetett a 160 

fő befogadására alkalmas imaház. 

A megható és szép megnyitó ünne-

pély alkalmával együtt örülhettünk 

az építkezést támogató és fizikai 

segítséget nyújtó testvéreink közül 

többekkel. Ezen az ünnepen 5 

testvérünk tett vallást a hitéről, és 

merítkezett be. 

  

Július 27-én újra megmozdulhatott a víz az új 

gyergyói roma imaházban, és hárman mentek 

fehér ruhában a hullámsírba, vallást téve hi-

tükről. Hálásak vagyunk minden megtérésért, 

és várjuk, hogy újra mozduljon Isten Lelke és 

majd a víz is.  

A roma gyerekek között is volt egy evangelizá-

ciós bibliahét. Örömmel lelkesen vettek részt 

a programokban ők is. Rendkívüli élmény, a 

fogékonyságuk, és az amilyen gyorsan tanul-

nak éneket, aranymondást.  

 

A maroshévízi (Toplita) misszióállomá-

son a gyergyói testvérek példás hozzáál-

lásával, sikerült a tavalyi évben vásárolt 

kocsma épületet annyira átalakítani, és 

rendbe hozni, hogy egy 32 nm-es termet 

és egy mellékhelyiséget ki tudtunk ala-

kítani. Ezt az épületet a gyergyói szolgá-

lati lakás árán vásároltuk az előző év-

ben. Egy kétszobás 48 nm-es, 4. emele-

ti lakás volt, amit eladtunk, és ebből 

terveztünk kezdeni építeni a gyülekezet 

mellett egy új lakást. De amikor a hévízi 

testvéreink a szó szoros értelmében ut-

cára kerültek, akkor azt a döntést hoz-

tuk, hogy vásárolunk ebből egy épületet 

az ő részükre. Ezen a pénzen egy kocs-

mát sikerült venni a városban, és ennek 

az átalakítását kezdtük el. Június 22-én 

tarthattunk egy terem avató ünnepséget, 

és a következő hónapokban több evan-

gelizációs programot is szervezünk. Hisz-

szük, Isten kiárasztja az Ő kegyelmét 

erre a városra is.  



15. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„Tudatosan 

szeretnénk 

előrébb jutni ... a 

kitűzött cél felé.” 

Balánbányán az elmúlt idő-

ben szintén tartottunk egy 

egyhetes gyermek evangeli-

zációs programot. Úgy látjuk, 

Isten ezzel a héttel lehetősé-

get nyitott a számunkra, 

hogy egy intenzív gyermek 

szolgálatot kezdjünk. Napon-

ta 50-60 gyermek jött a prog-

ramjainkra. Csak egy házas-

pár kellene oda, aki tudnák 

ezt a munkát vállalni. Imaté-

mánk egy házaspár, aki oda 

tud költözni.  

Ami még mindenképpen említést érdemel, az a szolgáló csapat formálódása, amiben 

nagy segítségünkre van Brad Baker Magyarországon élő misszionárius, aki vállalta, 

hogy negyed évenként két-három napos képzést tart nekünk.  

A gyülekezetünk egyre tudatosabban viszonyul a misszióhoz. Az év elején megfogalmaz-

tuk azt, ahogy mi látjuk az Istentől rendelt célját a missziónknak. Van egy cél nyilatkoza-

tunk. Valamint kértünk az Úrtól látást a következő időre, és öt éves távlatban gondol-

kodva készítettünk, annak alapján amit mi látunk, egy stratégiát, amihez igazodva te-

szünk meg gyakorlati lépéseket. Tudatosan szeretnénk előrébb jutni abból a pontból, 

ahol most vagyunk, a kitűzött cél felé.  

Minden dicséret a Krisztus Jézusé! 

Testvéri szeretettel és üdvözlettel:  

Novák Zsolt 

lelkipásztor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4031 Debrecen 

Köntösgát sor 1-3. 

Telefonszám: 06 52 517 780 

E-mail: office@gipsymission.com 

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.  

 Készülünk az őszi hálaadó ünnepélyekre. A programokról hamarosan várható 

információ honlapunkon az ’Alkalmaink’ menüpontban.  

 

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 


