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Mást se hallani a beszélgetéseimen ismerősök-

től és ismeretlenektől egyaránt: „Nincs Időm!”. 

Ma, amikor az ember úgy él, hogy az életét egyre 

több gép könnyíti meg, eljutott odáig, hogy nincs 

ideje. Ami igazán fontos lenne, arra sosincs idő, 

hiszen a sürgős dolgok újra és újra beelőzik az 

igazán fontos dolgokat. 

 

Nagy rohanásunkban aztán egyszer megállunk, 

mert meg kell állnunk, és szembesülni kell a mu-

landósággal. 2014. november 3. egy sűrűnek 

ígérkező nap volt, aztán néhány perccel éjfél 

előtt, amikor ágyba kerültem, már tudtam, hogy 

Isten egy különlegesen szép nappal ajándéko-

zott meg. Túrricsén a gyülekezetben egy rendkí-

vüli alkalmunk volt. Hétfőn ritkán szoktunk összejönni, de a közösséget meg-

látogató vendégek miatt egy alkalmat tartottunk. Ezen az istentiszteleten tör-

tént, hogy bár nem volt döntésre hívás, mégis volt valaki, Öcsi, aki előrejött, 

és azt kérte, hogy imádkozzak érte. Mikor azt kérdeztem, miért imádkozzak, 

akkor azt mondta, szeretne mindent lerendezni. Letérdepeltünk a földre, és 

Isten elé vittük Öcsi egész elrontott életét. A gyülekezet közben énekelt: 

„Találkozunk-e még egyszer?”. Felemelő pillanatok voltak! Tudtam, hogy nem 

véletlenül kellett ezt az alkalmat azon a hétfői napon, emberileg talán alkal-

matlan időben megtartani.  

 

Másnap délelőtt érkezett a hír: reggel Öcsi összeesett az utcán és azonnal 

meghalt! A hírt meghallva felszakadt a szívemből: nincs Idő!! Ez az üze-

net  dörömböl azóta is bennem, ennek a gondolatnak a fényében szólt az 

evangélium november 6-án a túrricsei temetőben is.  

Advent van, sokan várják az ünnepeket, a diákok várják a téli szünetet, má-

sok az év végi megpihenésre gondolnak. De vajon ki és kik várják az Eljöven-

dőt, Jézus Krisztust. Várakozni csak egyféleképpen érdemes: azt a munkát 

végezve, amit Jézus bízott ránk! 

 

Sokan okos telefonért vagy éppen okos háztartási gépekért könyörögnek így 

karácsony közeledtével. Azt gondolják, ezek a dolgok majd széppé teszik és 

megkönnyítik az életüket. Az elmúlt hetek eseményeit újra átgondolva én 

Okos Adventért könyörgök. Olyan Krisztus-várásért, amiben valóban az a lé-

nyeg, hogy készülök az én Urammal és Megváltómmal Jézus Krisztussal való 

személyes találkozóra. Nincs idő, tehát még ma rendezd az egész életed!!  

 

Legyen igazi Okos Advented!         

 

Dan László, elnök 



II. évfolyam, 5. szám 

„A cigánymisszió 

életében valami 

új ajtónyitás van 

kibontakozóban.” 

2. oldal 

„Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag…” 

Új kapunyitás előtt a cigánymisszióban  

Néha az Úr ajtaján zörgetnünk kell. 

Látszólag úgy tűnik, mintha teljes len-

ne a csend. Valahol azonban, a szelle-

münk mélyén, ott kell lenni egy biztos 

tudatnak —  talán ellentmondva min-

den látható dolognak, biztosan tudva —

, mit akar az ÚR?! Ő, és kizárólag Ő. Ha 

ez nem kérdés, akkor a hegy a tenger-

be megy. Akkor nem lehet akadály, és 

a pici mustármag fává növekszik, aho-

gyan azt Isten tervezte el. 

A cigánymisszió életében valami új aj-

tónyitás van kibontakozóban.  Amikor 

hallom, hogy leányanyák megszülik 

gyermekeiket és sorozatban hagyják 

ott a kórházban — talán még abban sem biztosak, ki a született gyermek apja 

—, és ezek a cigány csöppségek a teljes bizonytalanba indulnak el, szerető szü-

lők nélkül, amikor egyértelművé válik, hogy az árva, eltaszított gyermekek igen 

jelentős hányada cigány, akkor hiányosnak érzem a missziónkat. Valami na-

gyon fontos hiányzik még…!  

Megtettünk mindent, amit Isten kér tőlünk? Vagy ez egy lehetetlen ké-

rés? Egy hatalmas hegy, ami megmozdíthatatlan? Igen, valóban az. Hatalmas 

hegy, aminek talán még a tetejét sem látjuk. 

Látni nem látom, de Isten igéjében hiszek, ami úgy hangzik: „ha egy 

mustármagnyi hitetek volna…” (Máté 17,20.) 

Igen, itt a lehetőség megtapasztalni, hogyan működik a való életben 

Isten Igéje. Én szeretném megtapasztalni ezt, és örülnék, ha velünk együtt Te 

is megtapasztalnád! Eljött a cselekvés ideje! Nyissuk meg kapuinkat, hadd cse-

lekedjen az Úr! Hadd könyörüljön az árvákon, akiket ránk fog bízni! Légy te is 

részese Isten cselekvő munkájának! 

 

Munkatársi szeretettel: 

 

Kőszegi Dániel, alapító  

 

Debrecen, 2014. november 25.  



 

3. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„Azok a 

gyermekek, akik 

eleinte nem 

tudták az ábécét 

és a saját 

nevüket leírni, 

gyönyörűen 

haladnak az írás 

és olvasás 

készségek 

területén.” 

Abafája 

Eredményesen telik a 2014/15-ös tanév az abafáji after-school program keretében. Általá-

ban 30 kisdiák látogat minket naponta. Bár ez kevesebb, mint az első héten megjelent 40 

fő, mi hálásak vagyunk a rendszeresen megjelenő diákok hűségéért. 

Az első felmérések azt mutatták, hogy 24 gyermek a 40-ből az 5-8. osztályos tanulók közül 

nem tudja leírni az ábécét (sokan a nevüket sem). De volt számos diák, akik nagyon jól 

teljesítettek ugyanezen a felmérőn. Az egyéni igényeket figyelembe véve alakítottuk ki a 

csoportokat, és ez bevált. Azok a gyermekek, akik eleinte nem tudták az ábécét és a saját 

nevüket leírni, gyönyörűen haladnak az írás és olvasás készségek területén. 

Folytatjuk az "élet leckék" sorozatunkat is az after-school program részeként. Ennek hatá-

sára néhány tanulónak nagyon sokat változott jó irányban a magatartása. 

A pénteki "vásárlási" lehetőség sok gyermeknek segített a téli kiegészítők beszerzésében. A 

múlt pénteken elegendő sapkát és sálat tudtak a gyermekek "megvásárolni" az érdemei-

kért (megjelenés, jó magaviselet, jó tanulás) kapott kuponok fejében. Sok gyermeknek 

lenne szüksége még téli cipőre, de hálásak vagyunk, hogy segíthettünk nekik a hideg hóna-

pokra való felkészülésben. 

Az első alkalommal, mikor kirándulni mentünk ebben az évben a rendszeresen jövő gyer-

mekekkel, elvittük őket a parkba és "mici" grillezett kolbászkákat vásároltunk nekik. Na-

gyon jól érezték magukat, de a legjobban a teherautón való utazást élvezték. 

Még mindig sok a dolgunk, de hálásak vagyunk a növekedésért, amit látunk tanulóinkban. 

Szintén hálásak vagyunk Isten gondviseléséért, hogy megengedi nekünk, hogy segítségére 

legyünk ezeknek a gyerekeknek, és megoszthatjuk Isten szeretetét ezzel a közösséggel.  

 

Paul Crook, az abafáji after-school program vezetője  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt misszióterületünk: iskolai programjaink 



II. évfolyam, 5. szám 

„Azért 

imádkozunk, 

hogy ezen a 

helyen minél 

több gyermek 

kaphasson 

életre szóló 

útravalót...” 

4. oldal 

Asszonyvására 

November 7-én pénteken délután 14 órakor hosszú hónapok kemény munkája után végre 

birtokba vehettük Asszonyvásárán az új iskola épületet. 

A megnyitó istentiszteleten jelen 

volt és meleg szavakkal köszöntöt-

te az egybegyűlteket a helyi általá-

n o s  i s k o l a  i g a z g a t ó n ő j e . 

A Keresztyén Cigánymisszió Alapít-

vány munkatársai, lelkipásztorai, 

vezetői mellett nagy örömünkre 

jelen lehettek többen is az építke-

zés támogatói közül. A hollandiai 

Amersfoortból és Nunspeetből ér-

kező csoportok képviselői is öröm-

mel látták, hogy fáradozásuk, áldo-

zatuk nem volt hiábavaló. Ez úton is 

köszönjük ezeknek a gyülekezetek-

nek az anyagi áldozatot és fáradozásukat, önkéntes munkájukat az építkezésen. Mind a 

gyermekek, mind a misszió munkatársai számára példaértékű segítőkészségük. 

Az ünnepi istentisztelet legszívmelengetőbb szolgálata a gyermekeké volt. Szépen felkészül-

tek az alkalomra, gyönyörűen, kívülről szavalták a hosszú verseket, és énekeiket furulyával, 

ritmushangszerekkel kísérték, igazi ünneppé varázsolva az alkalmat. 

Felemelő érzés volt végignézni az 

épület alakulását képekben, hogy 

hogyan alakult ki a három modern 

tanterem, a központi fűtés, a vi-

dám színű és jó minőségű burkola-

tok, a rendezett udvar. 

Azért imádkozunk, hogy ezen a 

helyen minél több gyermek kap-

hasson életre szóló útravalót, mi-

nél többen tapasztalhassák meg, 

milyen jó érzés, mikor a 

tálentumainkat kamatoztatva azo-

kat Isten szolgálatába állítjuk. 

                      Dan László, elnök 

 

Az átadás ideje óta az asszonyvásári projektben nagy lépést tehettünk meg. Isten gondvise-

lését látjuk abban, hogy a 20 gyermek mellé még 10 gyermeket vehettünk be a programba, 

és így 30 gyermekkel foglalkozunk nap mint nap. Ami nehézséget jelent számunkra, hogy 

még nincs harmadik tanítónk. Azért imádkozunk, hogy rendeljen az Úr ebbe a szolgálatba 

egy megfelelő személyt.  

Filep Szilárd, after-school program vezető  

 



 

5. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„Nagy 

szeretettel és jó 

kedvvel járnak 

ide…” 

Albis  

Szeretném azzal kezdeni, hogy ez a program 

nagy segítségül szolgál a gyermekek számá-

ra. Nagy szeretettel és jó kedvvel járnak ide, 

sőt haza se akarnak menni foglakozás után.  

Jelenleg tíz gyerekkel foglalkozok, de ez is 

egy kisebb kihívás. Mivel a faluban nincs 

első osztály, így a második és a harmadik 

osztályból egy vegyes csoport alakult ki. 

Négy másodikosunk és hat harmadikosunk 

van. A másodikosok tudnak írni, olvasni, míg 

a harmadikosok között akadnak, akik nem. Velük megpróbálok többet foglalkozni. 

A napirendünk a következők szerint alakul. Minden nap egy órakor végeznek az iskolá-

ban és utána jönnek az iskolába. Mikor mindenki összegyűlt, imádkozunk, és kezdjük az 

ebédet. Ebben igyekszünk változatosak lenni, különféle szendvicseket, szezonális gyü-

mölcsöket és teát kapnak. Ebéd után pedig a tanulás jön, kinek miben kell fejlődni, házi 

feladatot elkészíteni: anyanyelv, matematika, román nyelv, angol nyelv. Ősz óta azt lá-

tom, hogy sokat számít, hogy van, aki foglalkozik ezekkel a gyermekekkel, mivel a szülő 

vagy nem ér rá, vagy nem képes, vagy egyáltalán nem is érdekli. A jegyeik pedig javultak 

a korábbihoz képest. 

De nem csak a tanulásról szól a mi progra-

munk. Van egy kis szünet is, mialatt az ud-

varon játszanak fogócskát vagy páros játé-

kokat. A foglalkozás vége fele pedig éneke-

ket tanulunk, és vígan énekeljük a már ta-

nult énekeket. A jó magaviseletért és tanulá-

sért pedig jutalomképp kapnak csokit is. 

Nagy segítségül szolgál Mezei Béla bácsi, 

hogy ha kell, rendre inti őket és tisztaságra. 

Neki köszönhetjük a tiszta termet és a jó 

meleget a helységben. 

Remélem, hogy meghozza gyümölcsét a befektetett munka! 

Nagy Gertrúd, tanítónő 

*** 

Érkörtvélyes 

Érkörtvélyesen indult a legújabb délutáni 

iskolai programunk. Itt 23 gyermek van, aki 

naponta részt vesz a foglalkozásokon. Két 

pedagógus vállalta fel a gyermekek délutáni 

tanítását, amit végeznek is nagy türelemmel 

és szakértelemmel.  

Mindenért Istené a dicsőség! 

Filep Szilárd, after-school vezető 



II. évfolyam, 5. szám 6. oldal 

„A célunk a I-

IV. osztályos 

tanulók 

felzárkóztatás

a, az  iskola 

és a tanulás 

iránti 

érdeklődés 

felkeltése.” 

 

Szaniszló 

Az szeptemberi iskolakez-

déssel egyidőben Szaniszlón 

is beindult a délutáni after-

school program a szaniszlói 

baptista közösség szervezé-

sében a rászoruló gyerekek 

számára, hogy sikerüljön 

őket felzárkóztatni az iskolai 

követelményekhez, és minél 

jobb tanulmányi eredményt 

érhessenek el. 

A délutáni foglalkozások 

megszervezését, a napirend 

összeállítását, a fejlesztő 

terveket és módszerek alkal-

mazását és a felügyeletet három pedagógus vállalta, Chivu Mónika tanítónő, Pfeifer Mária óvó-

nő , Szalontai Éva tanárnő és Horvát Anita segítő az alapítvány részéről. 

A célunk a I-IV. osztályos tanulók felzárkóztatása, az  iskola és a tanulás iránti érdeklődés felkel-

tése. A napirendünk a következő szerint alakul: 

13:30   érkezés 

13:30 – 14:00  kézmosás, étkezés, a napi teendők megbeszélése 

14:00 – 15:00  tanulás, házi feladatok elkészítése, gyakorlás 

15:00 – 15:10  szünet 

15:10 –16:00  csapatépítő játékok, kézműves tevékenységek, logikai játékok, szabadtéri játé-

kok, rajzolás, stb. 

16:00 –16:30  étkezés, hálaadó ima, hazamenetel 

Ezeken a foglalkozásokon 

naponta 12-20 rászoruló 

gyerek vesz részt.  

Naponta 12-14 gyerek van 

jelen az I-IV. osztályosok, és 

6-8 tanuló az V-VIII. osztályo-

sok közül. 

Ennél több gyerek is jelent-

kezett, de a terem befogadó 

képessége nem teszi lehető-

vé, hogy nagyobb létszámú 

csoportot hozzunk létre vagy 

esetleg két csoportot, amire 

volna is igény. Nagyon örü-

lünk, hogy kialakult egy 



 

7. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„...javul a 

magatartásuk és 

jobbak a 

tanulmányi 

eredményeik.” 

meghitt kapcsolat a 

pedagógusok, a segítő 

és a gyerekek között.  

Mivel segítségünkkel 

sikeresen zárták az 

elmúlt tanévet, nem 

tudtunk ellenállni az V-

VIII. osztályos tanulók 

kérésének, hogy segít-

sünk rajtuk is. Befogad-

tuk őket, elkészítjük 

közösen a házi felada-

tokat, megtanuljuk a 

leckét, verset, szabályt, 

hogy felkészülve menje-

nek másnap az iskolába. Ezért aztán néha helyszűkébe vagyunk, de sok jó ember kicsi 

helyen is elfér. 

Állandóan jönnek a visszajelzések az iskolából is, a tanítók, a tanárok részéről, hogy a 

gyerekek felkészülten mennek az órákra, javul a magatartásuk és jobbak a tanulmányi 

eredményeik. 

A csapatépítő játékok, kézműves tevékenységek, logikai játékok, szabadtéri játékok, 

rajzolás, játékos tevékenységek mind arra szolgálnak, hogy a gyerekek logikáját, megfi-

gyelő képességét, kéz-

ügyességét fejlesszük 

és egymás iránti tiszte-

letet és szeretetet. 

Heti egy alkalommal, 

pénteken a gyerekekkel 

együtt ételeket készí-

tünk, édességeket, salá-

tákat. Megtanítjuk a 

gyerekeket egyszerű 

ételek készítésére, a 

munkaeszközök hasz-

nálatára, a rend és a 

tisztaság fontosságára 

és a közös étkezés örö-

mére. A gyerekek na-

gyon szeretik a pénteki külön programot. 

Néhány hónap tapasztalata alapján úgy látom, nagy szükség van erre az iskola utáni 

programra itt Szaniszlón a rászoruló gyerekek számára, mert  más szemszögből látjuk a  

gyerekek helyzetét, szükségleteit, családi helyzetüket. Az, hogy jobban megismerhettük 

őket, és a velük való foglalkozás, a gyerekek felkarolása, élethelyzetük javítása, hosszú 

távon nagyon jó befektetés az iskola és a helyi közösség számára. 

Örülünk, hogy segíthetünk! 

Szalontai Éva, tanárnő  



II. évfolyam, 5. szám 

„...szeretettel 

mindent el lehet 

érni.” 

8. oldal 

Gálospetriben megállapításom szerint 

nagy szükség volt egy ilyen program elin-

dítására. Nagyfokú az analfabetizmus a 

romák körében. Rengeteg család szeret-

te volna, ha gyermeke bekerül az after-

school programban, de sajnos a korláto-

zott csoportlétszám miatt 13 gyerekkel 

tudtunk a tanév elején elindulni. Nagy 

volt a lelkesedés a gyerekek és a ré-

szemről is. A munkát egyedül végzem, 

így már hamar kialakult egy erős kötődés 

a csoport tagjai között és köztem. Elne-

veztük magunkat csodabogaraknak, hi-

szen mindannyian Isten egy csodás alkotása vagyunk, s egy csoda lehet a gyerekek számá-

ra is az, hogy e közösség részesei lehetnek. A termünk neve ebből következőleg Csodabo-

gár-ház lett. 

Az oktatást délután 1:00-kor kezdjük. 

Már tolonganak a gyerekek, hogy bejut-

hassanak. A programot imával, uzsonná-

val indítjuk, a gyermekek nagy örömére, 

hisz ha rajtuk múlna, abba sem hagynák 

az evést. Ez után átbeszéljük az aznap 

történteket. Beazonosítjuk, hogy milyen 

nap van, milyen hónap és milyen évszak. 

E téren már jelentős előrehaladást ér-

tünk el. A napok már tökéletesen men-

nek, s az évszakokkal is szépen hala-

dunk. Ezt követően rátérünk az iskolai 

házi feladatokra. Az ügyesebbek, szorgo-

sabbak pluszfeladatokat is kapnak. Már az iskolai tanító nénijük is jelezte a változást: a 

gyerekeknek van házijuk, tudják a román szavakat, s rendezettebbek. Szünet után éneke-

lünk, nasizunk és játszunk. Minden pénteken bibliaklubot tartunk, amikor egy-egy bibliai 

történetet dolgozunk fel kártyácskák, játékok és oda illő énekek segítségével. Minden nap 

fénypontja Csöpi döntése. Csöpi is nagyobbacska plüss kutyus, aki minden nap azzal a gye-

rekkel megy haza, aki a legügyesebb, a legszófogadóbb és legjobban viselkedik. Ezzel is 

ösztönözni szeretném őket a jó magaviseletre. Öt óra körül megyünk haza, aminek senki 

sem örül.  

Feladatok vannak, de szerintem aprólékos munkával és szeretettel mindent el lehet érni. 

Elsődleges célom jelenleg az, hogy rendet és illemet tanuljanak a gyerekek, valamint, hogy 

a tanév végére megtanuljanak írni és olvasni, hiszen elsőseim vannak. Azt hiszem ez lenne 

a legnagyobb előrelépés. Nehézségnek tartom azt, hogy a gyerekeknek még nincs meg az 

otthoni megfelelő támogatásuk. Sokszor jönnek koszosan, piszkosan, rendezetlenül iskolá-

ba. Ilyenkor ezt megpróbáljuk pótolni, helyrehozni, s elbeszélgetni a megfelelő magatartás-

ról.Örömmel mondhatom, hogy eredmények vannak. Kis lépésekben, de haladunk több 

téren is. Hálás vagyok Istennek az áldásokért, a boldog pillanatokért, a CSODÁÉRT, és per-

sze az önök támogatásáért, s ezt a gyerekek is érzik és gyakorolják. 

Bödő Leonetta, tanítónő 

Gálospetri 



9. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„...mentorolt 

diákjaim közül 

többen szépen 

bekapcsolódnak 

a gyülekezeti 

ifjúságba is.”  

Mentori program 

Az elmúlt tanévben indult be a középisko-

lások számára létrehozott mentori program 

azzal a céllal, hogy segítsük őket tanulmá-

nyaik sikeres elvégzésében, a pályaválasz-

tásban, és a felsőfokú oktatásba való belé-

pésben. Ebben a programban hét tanuló 

mentorálását vállaltuk, ami személyes ta-

nácsadásból, román nyelv és irodalom, 

valamint matematika tantárgyból felkészítő 

órákból, és ösztöndíjból állt, amivel a tanu-

lót segítettük az iskolai felszerelés beszer-

zésében, vagy az iskolába való utazás költségeinek megtérítésében.  

Tanulmányi előrehaladásukat tekint-

ve a diákok nagy fejlődést mutattak 

matematikából. Jobb jegyeket kaptak 

az iskolában, 7-eseket, 8-asokat (10-

es a legjobb jegy Romániában). Egy 

másik siker: egyik tanulónknak prob-

lémát okozott az évszámok megjegy-

zése történelemből. Közel volt ahhoz, 

hogy megbukjon ebből a tantárgyból, 

melynek következménye az évismét-

lés lett volna. Felkeresett ezzel a problémával, és én igyekeztem megismertetni vele 

néhány tanulási technikát. Ennek segítségével elkerülte a bukást, és sikeres vizsgával 

zárta az iskolát. Ma már munkát keres.  

Különböző találkozókat szerveztem a 

múlt évben azért, hogy jó kapcsolatot 

építsek ki a mentorolt diákokkal. Pél-

dául szerveztünk egy különleges na-

pot, amit együtt töltöttünk játékkal, 

énekléssel, közös étkezéssel és film-

nézéssel. A filmben szó volt arról, 

hogy milyen keményen kell küzde-

nünk céljainkért, és hogy többre va-

gyunk képesek, mint először gondol-

nánk magunkról. Ezt követően beszélgettünk a kitartásról, arról, hogy mi hogyan reagá-

lunk, ha nehézségekkel találjuk magunkat szemben, és hogyan küzdhetünk meg velük 

mind az iskolai, mind személyes életünkben.   

Az új tanévben kilenc mentorolt diákunk van, és a megkezdett keretek között szeret-

nénk folytatni a programot: lesznek csoportos és egyéni találkozóink, matek és román 

órák, és részesülnek majd ösztöndíjban is. Bár még nincs évtizedes múltja ennek a 

programnak, mégis, már nagy változásokat hozott sok diák életében. Volt olyan diák, 

aki elhagyta egyszer az iskolát, de a mentori programmal sikerült őt visszakapcsolni az 

oktatásba. Többen is ennek a programnak köszönhetik a sikeres érettségit. Örülök, 

hogy mentorolt diákjaim közül többen szépen bekapcsolódnak a gyülekezeti ifjúságba 

is.  

Szeretettel:          Kalányos Zoltán (Zozo), mentor 



II. évfolyam, 5. szám 

„Ha semmit nem 

adott volna az Úr, 

csak hogy a 

gyermekeimet ott 

látom, már 

megfizette az Úr 

bőségesen a 

fáradozásaimat.” 

10. oldal 

 

Visszatekintve a hívő életemre, mindig is 

vágytam teljes szívből szolgálni az Urat. 

Miután 1987-ben diakónussá avattak az 

érmihályfalvi gyülekezetben, a mindennapi 

munkám mellett folyamatosan szolgáltunk 

Sütő László testvérrel vasárnaponként.  

Feleségemért nagyon hálás vagyok. A dia-

kóniai szolgálat mellett 12-14 órákat is 

dolgoztam szezonban, éjjel-nappal. Sok 

munka van mögöttem, de az, hogy a gyere-

keket szépen nevelte, hogy ők gyülekezet-

ben vannak, igei szolgálat és zenei terüle-

ten szolgálnak, az nagyban köszönhető a 

feleségemnek. Ha semmit nem adott volna 

az Úr, csak hogy a gyermekeimet ott látom, 

már megfizette az Úr bőségesen a fárado-

zásaimat. Családom mindig támogatott a 

misszióban, és ez ad igazi örömet és bízta-

tást. Beni fiam zenére tanítja a romákat, 

akik felé szolgálok, többször jön ő is és 

más gyermekeim is velem szolgálni. 

Később három éven keresztül szolgáltam 

Gálospetriben mint ügykezelő, ott mindinkább megerősödött bennem, hogy a stabil imahát-

tér mennyire fontos. Használt az Úr emberek megtérésében, és éreztem a szolgálat felelős-

séget. Gálospetri után Kenézbe kezdtem járni misszióba, saját autóval. Érseléndbe a Biblia 

Ligán keresztül kerültem, majd Adonyba kaptam elhívást. Ott egy nagyon szép munka indult 

el, 36 ember jött folyamatosan alkalmainkra.  

Ezek a váltások az egyes misszió területek között nekem mindig harcot jelentettek: menjek, 

ne menjek – nagy dilemma volt. Igyekeztem félretenni mindig a magam érdekét, és vállal-

tam a feladatokat. Mikor új feladatra hívtak el, és újra váltanom kellett, néha nehezen ér-

tettem meg, hogy miért kell újra mennem. Néha úgy éreztem, szinte beleroppanok. Egyik 

alkalommal agyérgörcsöm volt, és el kellett fogadnom elcsendesülve az Úr előtt, hogy hat 

hónapig nem tudtam kimenni a házból. Ezután a félév után még másfél évig tartott a fel-

épülésem.  

Ezt követően 2005. decemberében meghívást kaptam a Keresztyén Cigánymisszió Alapít-

vány megbeszélésére, ahol egy szolgálattevői feladatra hívtak el. Kőszegi Dániel, alapító 

testvér arra kért, hogy olyan falvakban kezdjek missziót, ahol nincs még szolgálattevő. Így 

kerültem a cigánymisszióba Érkörtvélyes, Vasad, Piskolt és Szaniszló településeken. 

Körtvélyesen nem volt ellenállás, két gyülekezet is alakult. Vasadon ma egy román ajkú 

pünkösdi gyülekezet működik, akikkel jó kapcsolatunk van. Piskolton viszont nagyon erős 

támadásokat kellett átélnünk, így onnan egy idő után kivonultunk. Szaniszlón is nagyon 

súlyos támadásokon mentünk keresztül. Csak ortodox és katolikus sváb beállítottságú gyü-

lekezetek voltak a faluban, akik folyamatosan feljelentettek minket. Hála az Úrnak, a ben-

nünket védő törvényeket le tudtuk tenni a polgármester elé. A személyes elbeszélgetés 

után megszűnt a zaklatás. Az imaház felavatásán ott volt a polgármester is személyesen, 

Harcok között a misszióban—Bödő Zoltán lelkipásztor 

visszatekintése szolgálatára 



 

11. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„Különös 

csodája az 

Úrnak, hogy a 

betegségemben 

is tud 

használni ...” 

 

és őszinte megbánással elnézést kért a múltbéli hozzáállása miatt. Hála az Úrnak, addig-

ra már helyre állt a jó kapcsolat. Támogatásukról biztosított mind a polgármesteri hivatal, 

mind a rendőrség részéről.  

A betegségem három éve jelent meg, így a munkából is le kellett adnom. Óriási harc volt 

ez, bennem is és másokban is megfogalmazódtak negatív gondolatok: talán Isten bünte-

tése ez rajtam. Ekkor nagyon az Úr elé álltam. Hatalmas hálával gondolok arra az ima-

csoportra, melynek tagjai Kőszegi Dániel alapító, Dan László elnök, Filep Szilárd lelki-

pásztor szervezésében több, mint ötszázan imádkoztak értem roma és magyar részről is. 

Meggyőződésem, hogy az imák hatására adta vissza az erőmet az Úr.   

Mikor felkértek a misszió igazgatói pozíciójának betöltésére, örömmel vállaltam, de is-

mét éreztem a nagy felelősséget, ami ezzel a feladattal jár. Nem vágytam erre, óriási 

teher volt ez egészségi állapotomra tekintettel, hiszen 1995 óta a szívem miatt beteg-

nyugdíjas vagyok. Az Úr nem tekintette mégsem alkalmatlan voltomat, imádkozva, har-

colva megyünk előre. Mindig örömmel tölt el, ha látom, milyen gazdagon megáldotta az 

Úr a missziót.  

Később aktivitásom lankadása miatt az elnökségi tagságot nem vállaltam tovább. Tud-

tam, hogy vannak, akik nagyon szeretnek, rengeteg ima áll mögöttem – tudom, hogy 

csak ezek az imák tartottak még vissza. A szolgálatomat az elejétől végigtekintve azt 

látom, hogy ha valaki az Úr szerint végzi feladatát, azt támadni fogja a Sátán. Ez mindig 

nehezíteni fogja a cigánymisszióban szolgáló szolgatársaim munkáját is. De a romaság-

nak nagy áldása, hogy őszinték, nyíltak, és ez nagyon sok erőt ad. Ha el is esnek, küsz-

ködnek ők is, megbánják, megvallják, és visszatérnek. A legnagyobb áldás, mikor egy 

elesett visszajön, mert emlékszik, hogy neki az Úr mit mondott. Az ördög a missziónak 

nem örül, az evangélizálást különösen támadja. Nehéz volt elviselni a folyamatos szelle-

mi harcot, a folyamatosan, többször belülről jövő támadásokat.  

Betegségemmel kapcsolatban azóta már többször hallottam az asszisztensektől, hogy 

csoda történt. Egy fiatalemberrel egyszerre lettünk betegek, aki elment azóta. Az én álla-

potom egyelőre stabil, tudom, hogy terve van az Úrnak még velem.  

Különös csodája az Úrnak, hogy a betegségemben is tud használni, nála ez is áldássá 

lehet. Örülök, hogy a kórházban is olyan ember mellé kerültem, akit a halálra készülve 

tudtam bátorítani és ki tudta mondani az utolsó percekben: „már az arany utcákon já-

rok”.  

Egy másik alkalommal vizsgálatra várva egy katolikus plébánossal találkoztam. Beszéd-

be elegyedtünk, és megtudva, hogy ő egy katolikus plébános, mondtam neki, hogy kollé-

gák vagyunk, hiszen „lészen egy akol és egy pásztor” János 10:16. Tovább beszélgettem 

vele, és idéztem János 3:7-ből: „szükség néktek újonnan születnetek”. Erre azt mondta a 

plébános, hogy igaz, de már nagyon régen nem foglalkozott ezzel az igével. Pár hét múl-

va vezetés közben bekapcsoltam a Mária rádiót, ahol az újjászületésről prédikált a pap 

ezekkel a szavakkal: „Ma mindenki, aki hallgatja a Mária rádiót, vegye komolyan ezt az 

igét, mert másképp senki nem megy be az Úr országába. János 3:7: Szükség néktek 

újonnan születnetek”. Akkor döbbentem rá, hogy ez a Laci bácsi, a plébános, aki a mi 

beszélgetésünk hatására prédikált erről a rádióban. Hála az Úrnak, Ő most is tud hasz-

nálni. Tudom, hogy életem végéig a szolgálatban akar látni.  

Bödő Zoltán, lelkipásztor 
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Események 

gyülekezeteink 

életéből: 

hálaadó 

ünnepélyek 

12. oldal 

Öröm volt együtt lenni 2014. szeptember 28-án egy hálaadó istentisztelet keretei között 

Szaniszlón. Imaórával kezdtük az alkalmat, a 2 Kor  9:15 ige alapján. A vezér gondolat az 

volt, hogy az Istennek legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért. További igék voltak: Ef 

1:3 , valamint 1 Móz 27:34,36,38. Az imádságok középpontjában a kérés állt: Áldj meg 

engem is, Atyám! Sokszor egy tál lencséért hatalmas kincset veszíthetünk el. Ezt követte az 

igei üzenet tolmácsolása Papp László lelkipásztor részéről az Ézsaiás 6:1-7 vers alapján. 

Többen a bizonyságtevést is vállalták a helybeliek közül, és külön öröm volt az, hogy az 

érmihályfalvi baptista közösség részéről is szolgáltak testvérnők az alkalmon. A hálaadó 

ünnepély a helybeliek által elkészített finom ételek elfogyasztásával folytatódott, s végül 

néhány csendes perccel és imával fejeződött be. 

S mindenekért legyen hála a mi Istenünknek, Aki a Jézus Krisztusban gyermekiévé fogadott 

minket. Ámen. 

Bödő Zoltán, lelkipásztor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

2014. október 12-én vasárnap hálaadó napunk volt az albisi gyülekezetben. Nagy várako-

zás előzte meg az alkalmat. Délelőtt zsúfolásig megtelt az imaház. Igazi, szívből jövő hála-

adás jellemezte az egész napot. Az énekek, a fúvós zene, a tangóharmonika hangja, az 

őszinte hálaadó bizonyságtételek, a lelkes közös éneklés, az ige bátorító szava mind teljes-

sé tették az ünnepet. Hálára buzdította a szívünket, hogy örömmel szolgáltak a gyülekezet-

ben a gyermekek, a fiatalok és idősebbek egyaránt. A jelenlévő gyülekezet tagjai Istenhez 

és egymáshoz is közel érezhették magu-

kat. A hálaadó oltárra nézve számtalan 

hála ok jutott eszünkbe. Az egyik legfon-

tosabb ezek közül, hogy néhány hónapja 

volt az átadása az új imaháznak. Hálát 

adtunk a hollandiai Dordrechtből, az 

Andreaskerk testvériségétől érkezett 

segítségért. A másik hatalmas dolog, ami 

hálára indította a szívünket, hogy az ün-

nepélyt követő napon elindult az after-

school program Albison is. 

Mindezekért legyen Istené a dicsőség! 

Dan László, elnök 

Események gyülekezeteink életéből 
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Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

Események 

gyülekezeteink 

életéből: 

gyermek-

bemutatás, 

evangélizáció 

2014. október 19-én vasárnap cso-

dálatos gyermekbemutatási alkal-

munk volt az érseléndi gyülekezet-

ben, ahol egy fiatal pár első gyerme-

kéért imádkozhattunk. Mivel az 

édesanya szaniszlói származású, 

onnan is sokan eljöttek, hogy velünk 

együtt ünnepeljenek. Számos szol-

gálat, igeszakaszok, bizonyságtéte-

lek, énekek hangzottak el a helyi 

gyülekezeti tagok és vendégek ré-

széről. Az Úr kedves idős gyermeke, 

Podobni Erzsébet testvérnő is báto-

rította az egybegyűlteket. Az alkalom házigazdája, helyi lelkipásztor, Bödő Zoltán testvér 

volt. A vendég szolgálattévő Dan László testvér volt, aki feleségével együtt bizonyságté-

tellel és énekkel is szolgált. Isten áldását kívánjuk ez úton is az újszülött gyermek életé-

re!  

*** 

2014. november 4-9. között evangélizáló napokat tartottunk Gyergyószentmiklóson a 

romák között. Nagy örömmel készültünk az alkalmakra, melyeket ima és böjtlánc elő-

zött meg. Minden este 6 órától gyűltek össze az érdeklődők az új Roma Közösségi Ház-

ban, hogy az evangélium jó hírét hallgassák. Ez volt az első evangelizáló hetünk a gyer-

gyói romák között, melyre szóban és meghívókkal is igyekeztünk megszólítani a roma 

embereket. 

Evangelizációs hetünk mottója a következő volt: "GYERE A KERESZTHEZ!". A progra-

munk a következőképpen zajlott: 

Kedden  és szerdán a "Názáreti Jézus" c. filmet néztük meg közösen. Csütörtökön Dóczi 

György testvér hirdette az igét a Róma 3:23 /6:23 alapján. Kiemelte, hogy mindannyian 

rá vagyunk utalva Isten kegyelmére. Pénteken Máté Zoltán testvér a Kolossé 1:12-22 

igékből szólta az evangéliumot. Szombaton Tóth Attila testvér és a gernyeszegi fiatalok 

voltak a vendégeink. Szolgáltak bizonyságtételekkel, énekekkel. Attila testvérünk a Luk-

ács evangéliuma 23:32-49 alapján beszélt a keresztnél megváltozott életekről.  

Az evangélizáció zárónapján, vasárnap Novák Zsolt a Kolossé 2:13-14 alapján beszélt 

arról, hogy miért kell nekünk a kereszt. 

Hála Istennek, többen eljöttek ezekre 

az alkalmakra olyanok, akik koráb-

ban nem jöttek a gyülekezetbe, és 

azért is hálásak vagyunk, hogy töb-

ben elindultak az Úr Jézus követésé-

ben. Azokkal, akik döntöttek, külön 

kezdtünk foglalkozni, és felkészíteni 

őket a bemerítkezésre és a felelős-

ségteljes hívő életre. 

Legyen az Úré a dicsőség!   

Ladányi Lajos 
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Támogatásra 

váró 

programjaink 

14. oldal 

Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket 

előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” Efézus 2:10 

Ezen az oldalon szeretnénk megosztani olvasóinkkal azokat a programjainkat, amiben 

szükségünk van anyagi támogatásra, fizikai segítségre és imára kulcsolt kezekre. Kérlek, 

imádkozz velünk ezekért a témákért, programokért, eszközökért. Ha egyéb módon, anyagi-

lag is tudnád segíteni ezeknek a céloknak a megvalósítását, kérlek jelezd felénk az office-

@gipsymission.com e-mail címen.  

 

Örömmel adtunk hírt arról, hogy beindítottuk, hitből, tá-

mogató nélkül a szaniszlói after-school programunkat. Az 

előző tanév végén a helyi általános iskola kezdeménye-

zésére szerveztünk egy próba after-school programot. 

Azt szerettük volna látni, hogy vajon itt is hasznára válna-

e a gyermekeknek egy hasonló, máshol már eredménye-

sen működő program.  A próba after-school nagyon ered-

ményes volt, már néhány hét következetes munka és 

odafigyelés sok gyermek tanulmányaiban hozott válto-

zást. Isten vezetését láttuk meg abban, hogy adott volt a 

terem, és voltak tanítók, akik örömmel vállalták ezt a feladatot szeptembertől. Nem szeret-

nénk ezt a programot abbahagyni. Olyan támogatókat keresünk, akik hosszú távon tudná-

nak részt vállalni havi rendszerességgel a szaniszlói roma gyermekek oktatási programjá-

ban.  

A gyergyói körzet missziója nagy lendületet 

vett az elmúlt évek során. Felépült, és má-

jusban átadásra került a szép, modern Ro-

ma Baptista Közösségi Ház. Ezen a helyen 

különösen nagy szükség van az oktatási 

programokra, mert a felnőtt lakosság nagy 

része sem tud írni-olvasni. Ebbe a körzetbe 

keresünk a misszió munkájához és a hetek-

ben beinduló oktatás programhoz üzemké-

pes A/3-as nyomtatót.  

Alapítványunk központi raktárában szükségünk lenne villás 

targoncára vagy gyalogkíséretű elektromos targoncára. Bármi-

lyen típusú használt, de működő gépért nagyon hálásak len-

nénk.   

 

Reméljük, hamarosan a megvalósult programokról, beérkezett 

támogatásokról is hírt adhatunk. 

Köszönjük! 

Támogatásra váró programjaink 
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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.  

  

 

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 

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fi-Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fi-

át adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem át adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen.                           János 3:16örök élete legyen.                           János 3:16  

  

  

  

Köszönjük minden támogatónknak a segítséget, az Köszönjük minden támogatónknak a segítséget, az 

áldozatot. Áldott Karácsonyt és Boldog  Új Évet Kí-áldozatot. Áldott Karácsonyt és Boldog  Új Évet Kí-

vánunk!vánunk!  


