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Húsvéthoz közeledve, mint általában, az élet hétköznapi elvárásai, a szokásos darálóma-

lom szindróma miatt, időben már egész közel kerülök a nagyheti eseményekhez, amikor 

felkapom a fejem és gondolkodni kezdek azon, hogy „Mit is ünneplünk most?!”. Éppen 

ezért az idén a katolikusokkal együtt kezdtem böjtölni, mondván, ha semmi más haszna 

sem lenne, legalább jobban odafigyelek és várom a feltámadás ünnepét. Mert nem aka-

rom, hogy sodorjon az ár – az élet nagy áradata, mely a lényegről vonja el a figyelmem, a 

legfontosabb kincsemről. 

 

Feltámadás nem lett volna kereszthalál nélkül. A kereszthalál nem történt volna meg 

nagycsütörtök nélkül, amikor az Úr letette akaratát a Teremtő kezébe. Mindezek az ese-

mények pedig a világtörténelem legcsodálatosabb reggelét eredményezték: Krisztus feltá-

madását! Az első zsengét a halottak közül. A tökéletes győztest! A feltámadottat! A ke-

resztyén hit legfontosabb mérföldkövét, a feltámadás tényét, melyet ingyen ajándékba én 

is megkapok. Mit lehet erre mondani?! Van erre szó, vagy kifejezés? Én nem ismerek 

ilyet. A földi életben általában mindennek van kialakult ára, vagy ha nincs, majd kikalku-

lálják. Ez a kincs azonban nem eladó, nem lehet semmiféle formában megfizetni vagy 

megszolgálni érte. Nem árucsere termék. A feltámadásom kincse, ami már most itt van 

belül, a lelkem legmélyén. Ingyen kaptam. Talán egy szó van, mely utal rá: a kegyelem. 

Isten privilégiuma által adott - vagy nem adott - KEGYELEM. Ez a kegyelem teszi ugyanis a 

csodát, mely egyszerűen csak beköltözik a lelkembe, Őt, a Szentháromság Isten drága 

harmadik Személyét. A Szentlelket. Mert nélküle nincs feltámadás. Ő az, aki garantálja a 

feltámadásom. Ő a zálog, Krisztus által ajándékba, kegyelemből adott ZÁLOG. A feltáma-

dásomé (2 Kor. 1,22.). 

 

A Húsvét mindig nagy ünnep számomra. A jövőképem, a hitem, a Fundamentumom nagy 

ünnepe. E nélkül a gyülekezeti élet és az egész hitvilág csak egy társasági klubfoglalko-

zás lenne, súlytalan, személytelen és alapokat nélkülöző. Pál apostol kiválóan beszél er-

ről, amikor a földi életben való kizárólagos reménykedést elveti (1.Kor 15,19.).  

 

Ki van tehát bennem, a szellememben legbelül? Ugyanaz a lélek (Szellem), aki által Isten 

feltámasztotta az én Uramat, Jézus Krisztust húsvét hajnalán. A ZÁLOG, feltámadásom és 

egyben örök életem biztos kincse. Az enyém! Lehet ettől többet kapni ezen a földön? Biz-

tos vagyok benne: NEM! A legdrágább kincsem, a legféltettebb, a minden értékemnél 

feljebbvaló! Akinek nincs ára, nem lehet érte megdolgozni, még életem árán sem, mert 

nem „eladó”. Csak KEGYELMBŐL kapható meg, Isten ajándékaként. 

 

Amikor pedig a húsvét közeledtére gondolok, újra- 

és újra biztos kívánok lenni abban, hogy a Kincsem 

megvan, itt van legbelül! Kisgyermek korom óta 

visszacseng fülembe egy ige, és elkísér sok-sok 

utamon: „Meg ne szomorítsátok az Istennek ama 

Szentlelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes 

váltságnak napjára!” (Efézus 4,30). Van ennél fon-

tosabb a földön, bármi, ami ezt megelőzheti vagy 

felülírhatja? Nincs, és félelemmel mondom: soha 

sem lesz! Boldog, valóságos és személyes húsvétot 

kívánok!  

 

 

Kőszegi Dániel, alapító 
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„Az Istené legyen 

a dicsőség, mert 

megáldja azt, aki 

segítségben hívja 

őt, és kiárasztja 

jóságát irántuk...” 

3. oldal 

A téli hónapok eseményei a misszióban 

Karácsonyi ajándékozás Abafáján 

Szeretnék köszönetet mondani azért a sok lelki és 

fizikai áldásért, amelyben Isten részesített bennün-

ket általatok az elmúlt évben. Ezek közül is szeret-

ném most különösen kiemelni a karácsonyi 

cipősdobozokba csomagolt ajándékokat, amelyeket 

az itteni roma gyerekek kaptak. 

Mindig nagy lelkesedéssel várják a cigány gyerekek 

felénk a karácsonyt. Valahogy számukra ezek a 

napok másak, mint a többi, főleg azért, mert ilyen-

kor többször kell alkalomra jönni, izgalommal ké-

szülni a vers illetve jelenet előadására, de azért is, 

mert érzik, hogy ajándékot fognak kapni. Nagyon 

sok gyerek számára ez az egyetlen ajándék, amit 

egész évben kapnak. Látom, hogy az alkalmakra 

járó gyerekek száma ilyenkor megnő, de mégsem 

tudok rájuk rossz szemmel nézni, hanem mosolyog-

va és örömmel nézem azt a gyermeki őszinteséget és vágyat az ajándék után. 

Ebben az évben is a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány jóvoltából 750 gyerek kapott 

ajándékot a körzetünkben. Ezen gyerekek nagy többsége Abafáján él, ahol több csoport-

ban több, mint négyszáz ajándék csomagot oszthattunk ki. Külön gyerekevangélizációs 

alkalmakat tartottunk, illetve a gyerekek karácsony első napján a szüleik előtt is szolgál-

tak, mely alkalomra az abafáji terem zsúfolásig megtelt. Jó volt érezni Isten jelenlétét. A 

csomagosztásnál jó volt látni a gyerekek őszinte örömét és háláját. Minden testvérünknek, 

akik hozzájárultak az ajándékok elkészítéséhez, szállításához, szétosztásához, nagyon 

szépen köszönjük. Kívánjuk Isten áldását és mennyei jutalmat ezért a szolgálatért is. 

Testvéri szeretettel: szolgatársatok, Tóth Attila lelkipásztor  

Marossárpataki ünnep 

"...Aki mást felüdít, maga is felüdül" (Péld 11,25) - nagy öröm ezt megtapasztalni a szolgá-

lat során. Erősítsenek minket, buzdítsanak örömteli szolgálatra az alábbi sorok 

Marossárpatakról, a gyermekek karácsonyi szolgálatáról.  

"Nagy öröm töltötte be a gyermekek szívét, mikor megtapasztalták, hogy miközben ők tet-

tek és tesznek olyan szolgálatokat, amelyek kedvesek Istennek, aközben Isten is meg tud-

ja áldani őket. 

A gyerekek egy idősotthonban szolgáltak karácsony környékén, ahol olyan emberek van-

nak, akiknek szükségük van egy mosolyra, simogatásra és egy jó szóra. Boldogok voltak a 

gyerekek, hogy ezt megtehették szeretetből. Az Istené legyen a dicsőség, mert megáldja 

azt, aki segítségben hívja őt, és kiárasztja jóságát irántuk, és még inkább gyümölcsözővé 

teszi az életét. Jó volt látni, hogy örült 63 gyerek ennek a napnak és a cipősdoboz ajándé-

koknak! Telve volt a szívük hálával és buzgósággal, mert a szülőktől nem kaphatnak sok 

mindent, van olyan család, ahol tényleg semmit sem. Árva gyerekek is voltak, akik szintén 

örültek, mert megértették, hogy Isten jó hozzájuk, jót akar cselekedni velük, és segíteni 

szeretné őket. 

Köszönjük szépen a támogatást, továbbra is kívánunk és kérünk Istentől gazdag, áldott 

életet!    Moldován Attila és a marossárpataki gyerekek" 



4. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„Ő sokkal többet 

és jobbat adott, 

mint amit én 

valaha kértem 

vagy 

elképzeltem.” 

Karácsony Gernyeszegen 

Isten kegyelméből a karácsonyi ünnepek alkalmából újra együtt ünnepeltünk a 

Gernyeszegi Roma Baptista Imaházban. Ezen az ünnepi istentiszteleten a kis és nagy gye-

rek csoportok, valamint a roma középiskolás mentorolt diákok csoportja szolgáltak. 

 

A kis gyerek csoport verssel, énekkel 

szolgált ezen az ünnepi istentisztele-

ten. Ezt követően a mentorolt roma 

diákok szolgálata következett, akik egy 

szegény cigány család ünneplését mu-

tatták be, akik az Istent kizáró gazdag 

ünneplés helyett inkább választották a 

szegényesebb ünneplést, de Istennel. 

Végül, a nagy gyerek csoport egy jele-

netet adott elő A három fenyő történe-

te címmel. Az első fenyőből az a jászol 

készült, amibe Jézust fektették. A má-

sodikból készült az a csónak, amelybe 

Jézus beszállt. A harmadik fenyőből pedig Jézus keresztjét faragták ki. Bár mindegyik fenyő 

pompásabb életről álmodozott, mégis, az isteni gyermeket tarthatták, Jézust hordozták, és 

a hit jelképét formázták meg belőlük, Istenre mutathattak fel. 

A jelenet sokatmondó volt a jelenlévők 

számára. Ha a magam életére, helyze-

tére gondolok, megtérésem előtt volt 

időszak, mikor én is így voltam, mint 

ezek a fenyőfák: panaszkodtam, sír-

tam, hogy miért kerültem éppen a ro-

ma népcsoportban, ahol olyan nagy a 

sötétség, az emberek tudatlanságban 

és nagy szegénységben élnek. Valami 

jobbra gondoltam, számítottam. De 

milyen jó, hogy nem én döntöttem e 

kérdésben, hanem Isten, aki sokkal, 

bölcsebb és jobban tudja, mi jó az em-

bernek. Ő sokkal többet és jobbat adott, mint amit én valaha kértem vagy elképzeltem. 

Isten Fénye e nép sötétségében előbb és sokkal jobban felragyogott szemeim előtt, mint 

egy emberileg erkölcsös környezetben. A gyermekkori nehézségek megerősítettek és nagy-

mértékben formálták személyiségem, teljesen más embert ácsoltak, faragtak belőlem. A 

másoktól jövő gúnyolódás, megvetés alázatra tanított és folyamatosan tanít még mindig. A 

népem írás-olvasási, oktatási problémájának orvoslása egyetemi, sőt mesteri képzésre 

késztetett. A jelenben Isten áldásokban gazdag és hasznos élettel ajándékozott meg. Ma 

már mint tanító, roma diákokat mentoráló, de legfőbbképp Istent és embert szerető és 

szolgáló emberként élhetem életem. A fenti fenyőket idézve én is bátran elmondhatóm: 

Néha fájdalommal jár, mégis micsoda boldogság, hogy Istenre mutathatok fel. Mindez a 

legmerészebb álmaimat is felülmúlja. Senkivel sem cserélnék a Földön! 

Kedves Olvasó, ha a jelenlegi vagy jövőbeli helyzeted hasonlítani fog a fentiekhez, bátorít-

sanak a következő igeversek, mert Isten útjai kifürkészhetetlenek: 

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást 

tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. (Szó szerint: jövőt és reményt.) (Jer29,11)” 
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„...akik 

befogadják, 

azokat Isten, 

ígérete 

szerint saját 

gyermekeinek 

tekinti...” 

„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti útjaitok nem az én útjaim - így szól az 

ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitok-

nál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” (Ézs55,8-9) 

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket el-

határozása szerint elhívott. (Rom8,28)”. 

Az ünnepi istentiszteletünk második felében Tóth Attila lelkipásztor hirdette Isten üzenetét a 

Jn1,11-ből: „… saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.” Üzenetében rávilágított arra az 

elveszett és nyomorult állapotra, amiben része van minden embernek, akik nem fogadják be Jé-

zust. Ezzel párhuzamban hirdette Isten evangéliumát, örömteli jó hírét, hogy akik befogadják, 

azokat Isten, ígérete szerint saját gyermekeinek tekinti (v.ö. Jn1,12) és a nyomor helyett lesz egy 

igazán áldott, boldog élet! Melyik kell neked? – kérdezte az egybegyűlt lelkeket. 

Az istentiszteleti alkalom végén a Keresztyén 

Cigánymisszió Alapítvány jóvoltából ismét sor 

került a cipős dobozok kiosztására. Ez az 

ajándék sok roma gyereknek és szülőnek az 

év legszebb és legértékesebb ajándékát ké-

pezi. Ezúttal köszönetet szeretnénk mondani 

mindenkinek, aki bármilyen formában hozzá-

járult ehhez, és lehetővé tették, hogy meg-

ajándékozzuk a helybeli és a környéken élő 

roma gyerekeket! A hála és dicsőség legyen 

az Istené, az öröm legyen az emberé, hogy 

Isten munkájában részt vehet, azáltal, hogy 

másokat segíthet! 

Kalányos Zoltán (Zozo), missziómunkás, Gernyeszeg 

Karácsony Biharon és Pelbárthidán 

Körzetünkben két helyen volt karácsonyi csomag-

osztás: Biharon és Pelbárthidán. A két helyen ösz-

szegyűlt kb. 130-140 gyerek és a többségüket meg 

is ajándékoztuk egy-egy csomaggal. 

Biharon december 19-én délután tartottunk egy 

különleges gyermek-istentiszteletet és kicsinek 

bizonyult a dupla konténer. A bihari magyar gyüle-

kezetből gyermektanítók és felvigyázók vezették az 

alkalmat és osztották a csomagokat. Az istentiszte-

let keretében elhangzott a karácsonyi örömhír és 

megtanultak a gyermekek egy-két éneket is. Hason-

ló alkalomra került sor Pelbárthidán is december 

21-én délután a paptamási gyermektanítók vezeté-

sével. A gyermekóra és az éneklés után igyekez-

tünk mindenkit megajándékozni a lehetőségek sze-

rint. Köszönjük a testvérek segítségét és munkáját 

és örülünk, hogy így mi is segíthettünk örömöt vinni 

sokaknak karácsonyra. 

                                                                            Albert I. Zsolt, lelkipásztor 

 



A jövő gyülekezete—események iskolai 

programjainkban 

6. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„A szülők meg 

voltak elégedve 

az elvégzett 

munkával...” 

Félév vége a szaniszlói after-schoolban 

A karácsonyi készülődés időszaka nagy munkával telt, ugyanis a szokásos feladatok 

mellett karácsonyi előadásra készültünk a gyerekekkel: versekkel, énekekkel, színda-

rabbal. Emellett karácsonyi díszeket készítettünk, feldíszítettük a termünket, közben 

tanultuk az énekeket, verseket. A gyerekek haza vihették az általuk elkészített díszeket, 

apró ajándékokat, hogy az otthoniakat is megörvendeztessék. 

Mikulás nap alkalmából nagy volt az 

öröm, mert a  gyerekek ajándék cso-

magokat kaptak, előtte természete-

sen bemutatták, mit is tanultak a 

próbák során és az iskolában. Ez az 

alkalom arra is jó volt, hogy a szülők-

kel találkozzunk és bemutassuk a 

gyerekek fejlődését szeptembertől 

decemberig. Megnézhették a gyere-

kek által készített rajzokat, feladatla-

pokat, díszeket, melyekkel megpró-

báltuk otthonosabbá  tenni a termün-

ket. A szülők meg voltak elégedve az 

elvégzett munkával, megértették, hogy ez az iskola utáni  tevékenység csak a gyerekek 

és a szülők javát szolgálja. 

A karácsonyi előadásra versekkel, 

énekekkel készültek a kisiskolások, 

a VI. – VII. osztályosok pedig színda-

rabbal. Együtt készítettünk a kará-

csonyfa díszeket, a színdarabhoz 

szükséges kellékeket és a gyerekek 

jelmezeit. December 25-én bemutat-

tuk előadásunkat a helyi közösség-

nek. Karácsonykor is volt ajándék-

osztás, a „cipősdoboz”  akció segít-

ségével, a gyerekek nagy örömére. 

Köszönjük szépen a kedves ajándé-

kokat az adományozóknak. 

A vakáció után pedig arra figyeltünk, 

hogy a gyerekek minél jobb tanulmá-

nyi eredményt érjenek el a félévi zá-

ráskor. A félév végét követően, febru-

ár elején vidám délutánt töltöttek 

együtt a gyerekek. A közös játékot 

ízletes finomságok tették még éde-

sebbé.  

Örülünk, hogy segíthetünk! 

Szalontai Éva és Chivu Mónika, taná-

rok 
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„Ebben a 

programban ... 

van esélyük 

felzárkózni.” 

7. oldal 

Karácsony az érkörtvélyesi after-schoolban 

Nagy örömmel fogadták 

az érkörtvélyesi after-

school tanulói a karácso-

nyi ajándékot. Összesen 

23 tanuló kapott csoma-

got, amit egy karácsonyi 

műsorral köszöntek meg. 

Az előadást megnézték a 

szülők és Filep Szilárd 

lelkipásztor is. A csomag 

tartalma nagyon gazdag 

és hasznos volt, hiszen 

hiányokat pótolt, ceruzá-

kat, színeseket és füzete-

ket. 

A gyermekek hátrányos helyzetű családokból származnak. Mivel sok szülő írástudatlan, 

általában nem tudnak segíteni a gyermekeknek otthon a tananyag elsajátításában. Ebben 

a programban azonban van esélyük felzárkózni. Köszönjük a lehetőséget a gyerekek, a szü-

lők és jómagunk nevében! 

Az érkörtvélyesi tanítók 

 

Az albisi after-school első hónapjai 

Ez a félév hamarosan 

befejeződik. Amikor meg-

kezdtük a tanítást, azt 

hittem, könnyű dolgom 

lesz, mégsem az. Minden 

gyerek képessége más, 

és külön odafigyelést 

igényelnek. 

A hónapok során az albisi 

iskolások sokat fejlődtek. 

Szandra például egyre 

jobban számol, és ez na-

gyon nagy fejlődés az ő 

esetében és öröm szá-

momra. A baj, hogy sok-

szor hiányoznak, mert 

betegeskednek, de próbálnak felzárkózni. 

A december hónap nagyon különleges volt. A mi kis közösségünkben is megünnepeltük a 

karácsonyt, volt ajándékozás. Ahogy közeledett a nagy nap, már nagyon várták a gyerekek, 

és kérdezősködtek, hogy ők fognak-e kapni ajándékot. Persze, hogy kaptak. Karácsony al-

kalmából énekeltek, verset mondtak mind egytől egyig szünet nélkül, és vidáman játszadoz-

tak örömükben az ajándékokkal. Köszönjük az ajándékokat és a tanulás lehetőségét!  

 

Nagy Gertrúd, tanítónő 



8. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„A nehézségek 

ellenére is 

hisszük azt, hogy 

Istennél nincs 

lehetetlen!” 

Asszonyvásári iskolai programunk hírei 

Az év végéhez közeledve újra eljött a várakozás ideje. A gyermekek boldogan vették tu-

domásul, hogy elkezdjük a készülődést az ünnepekre. 

Először a kézimunkák készítését kezdtük el. Nagyon sok téli díszt készítettünk el a ka-

pott színes papírokból, amiket ezúton is nagyon köszönünk. Készítettünk ablakdíszeket, 

amiket ki is raktunk. Feldíszítettük az osztálytermet és a fenyőfát is általunk készített 

díszekkel, szalagokkal. Nemcsak kézimunkával készültünk, hanem sok karácsonyi ver-

set és éneket is tanultunk. 

Az énektanulásban segített Réz-

műves Zolika, negyedikes tanuló, 

aki gitáron kísért bennünket. Ezt 

a kisfiút külön szeretnénk ki-

emelni ügyességével és szorgal-

mával. Ő is nehéz sorsú gyermek, 

mert édesanyját kiskorában el-

vesztette. Létminimum alatt él-

nek, gondot jelent nekik a min-

dennapi kenyér előteremtése is. 

A szülők nagyon hálásak, hogy 

Zolika ide járhat, és foglalkoznak 

vele. 

Az év utolsó tanítási napján kis ünnepség keretében kiosztottuk a cipősdobozokat, ami-

ket nagy örömmel fogadtak a gyermekek. Ezúton is szeretnénk megköszönni a támoga-

tóinknak. 

A félév vége szép eredménnyel zárult: örömmel van telve a szívem, mert minden gyerek, 

aki a délutáni foglalkozáson részt vesz, sikeresen zárta a félévet. A nehézségek ellenére 

is hisszük azt, hogy Istennél nincs lehetetlen! 

Tudomásunkra jutott, 

hogy van egy tanár 

bácsi a faluban, aki 

néhány gyereket zenél-

ni tanít. Tempfli Ádám-

nak hívják, és nyugal-

mazott matematika 

tanár. Nagyon szereti a 

gyerekeket, akikkel 

szívesen és hozzáértő-

en foglalkozik. Ezt hall-

ván felkerestem őt és 

beszéltem vele. Megkérdeztem, hogy nem foglalkozna-e a mi gyermekeinkkel is. Hála az 

Úrnak, elvállalta mindenféle anyagi juttatás nélkül, idézve szavait: „Istentől elfogadott 

küldetésem, hogy foglalkozzak a rászoruló gyerekekkel!”. 

A gyerekek örömmel fogadták, hogy tanulhatnak zenélni. Ez úton is szeretnénk megkö-

szönni a gyermekek nevében is a hangszereket. Egyedül Istené a dicsőség! 

A tanító nénik: Noémi és Lili  



III. évfolyam, 1. szám 

„Minden nap 

vannak apró 

örömeink.” 

9. oldal 

Az első félév a gálospetri after-schoolban 

"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el at-

tól." (Példabeszédek 22, 6) – azt hiszem ez az igevers nagyon sokatmondó. A nevelés 

kulcsfontosságú egy kisgyerek jövőbeli boldogulásában. 

Az after-school programok mind lehetőségeket jelentenek a rászoruló gyerekeknek. Ezt én 

is nap mint nap érzékelem Gálospetriben, ahol tavaly szeptemberben indult a program. 

Most, a félév végén már részleteiben is lehet látni az eredményeket. Nagy öröm számomra, 

hogy már a helyi tanító néniktől és az igazgatónőtől is elismerő szavakat hallottam, mely-

ben köszönetüket fejezik ki a munkánkért, és látják a változást a gyerekek viselkedésében 

és tanulmányi eredményeiben. 

Az elmúlt félév egyik legjelentősebb esemé-

nye a karácsony volt. A gyerekek már Miku-

lás napjától kezdve nagyon várták az ünne-

peket. A készülődést már december elején 

megkezdtük. Mikulásokat színeztünk, hó-

pelyheket vágtunk és ragasztottunk az ab-

lakra, karácsonyi díszeket készítettünk, me-

lyekkel a kis termünket is kidíszítettük. Eköz-

ben persze tanultunk is. Egy ünnepi műsor-

ral készültünk karácsonyra. Énekeket, verse-

ket tanultunk és Jézus születéséről szóló 

jelenetet is begyakoroltunk. Az utóbbihoz jelmezeket is készítettünk. A műsorunkat a helyi 

roma baptista imaházban adtuk elő advent utolsó vasárnapján, hogy ezzel is hangolódjunk 

az ünnepekre. Az alkalomra a szülőket is meghívtuk, akik el is jöttek, hogy gyermekeikben 

gyönyörködjenek. Jó volt látni, hogy nem közösségünkbe tartozó szülők is eljöttek, s vala-

mennyien elismerően fogadták a munkánkat. Az istentisztelet végeztével az angyal is meg-

látogatott minket. A lelkes támogatóinknak köszönhetően mind a 13 gyermek egy-egy szí-

nes cipősdoboz ajándékcsomagot kapott, melyért ez úton is szeretnénk hálánkat kifejezni, 

hiszen néhány gyereknek ez volt az egyetlen dolog, amit karácsonyra ajándékba kapott. 

A téli vakáció után újult erővel kezdtünk neki 

a mindennapoknak. Sajnos ilyen rövid idő 

alatt is nagyon sokat felejtettek a gyerme-

kek, mert otthon nem sokat vagy semmit 

nem foglalkoznak a tanulással. Azért sikere-

ink már vannak. A gyermekek 70%-a már kis 

segítséggel olvassa a tanult betűket. 100-ig 

már folyékonyan számolunk, és az egysze-

rűbb összeadásokat és kivonásokat már 

lassan fejben elvégzik. Nagyon tehetségesek 

a rajzolásban és tanuljuk a pontos színezést 

is. Sajnos a kézügyességük nem túl jó. Lát-

szik, hogy a finom munkákhoz nincsenek hozzászokva. Ez próbálom minél jobban fejleszte-

ni. Problémáink vannak még a román nyelv tanulásával is, de nem adjuk fel a harcot. 

Minden nap vannak apró örömeink. Számomra örömet jelent egy-egy tisztán kiolvasott szó, 

helyesen leírt számítás, vagy egy-egy szép rajz, amivel naponta meglepnek a gyerekek, hogy 

ezzel is kifejezzék hálájukat. Remélem a jövőben csak gyarapodni fognak majd a sikereink. 

Ehhez nem kell más, mint – hogy a gyermekek egy gyakori mondását idézzem – „Az Úr áld-

jon és segítsen bennünket!”. 

Bödő Leonetta, tanítónő 



10. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„A vezetők 

lelkesedése és 

megújult ereje a 

gyermekeket is 

megérintette, és 

mind a 

magatartásuk, 

mind az órák 

látogatottsága 

javult.”  

 

Abafáji after-school program 

Február második hetével meg-

kezdődött Romániában a má-

sodik, tavaszi félév. Az új kez-

det lendületével igyekeztünk 

felfrissíteni a félévre vonatkozó 

terveinket és megerősíteni 

elkötelezettségünket az okta-

tási program alapértékei mel-

lett. Az egyik legnagyobb vál-

toztatásunk, hogy a gyermeke-

ket kizárólag tudásszintjük, 

készségeik alapján osztjuk fel 

csoportokra, nem pedig az 

iskolai osztályukat tekintve. Ez 

a változtatás már most nagyon jó döntésnek bizonyult, mert az alsóbb osztályos gyer-

mekek még gyorsabban tanulnak azóta, mivel egyénre szabottan tudunk feladatokat 

adni számukra. Ismét elköteleztük magunkat amellett, hogy a tananyagon kívül az élet 

egyéb területein is igyekszünk tanítani a gyermekeket, mint például a személyes higié-

nia vagy a konfliktusok kezelése. 2015 első közös kirándulásaként azt tervezzük, hogy 

elvisszük a gyerekeket Szászrégen egyik nyilvános focipályájára – mindannyiunknak 

remek kikapcsolódás lesz! A vezetők lelkesedése és megújult ereje a gyermekeket is 

megérintette, és mind a magatartásuk, mind az órák látogatottsága javult. Már most 

gondolkodunk és imádkozunk további változtatásokért, ötletekért és növekedésért a 

következő tanévben! 

Paul és Katie Crook, misszionáriusok" 

 

Gyergyószentmiklósi iskolai program startra készen 

Nagy örömmel osztjuk meg  a 

hírt, hogy 2015. április 11-én 

szombaton sor kerül a gyergyó-

szentmiklósi Roma Baptista 

Oktatási Központ átadására. Ez 

lehetővé teszi, hogy beinduljon 

ott is az after-school program az 

általános iskolás tanulók szá-

mára. Hisszük, hogy az Úr lehe-

tővé teszi, hogy minden elké-

szüljön a megnyitóra. Az Úr az 

iskola berendezéséről is gon-

doskodott: alapítványunk mun-

katársai, Nagy Kornél és Ilyés 

Csaba testvérek mintegy 25 pad és 50 szék elszállítását segítették elő, valamint a vil-

lanyszerelési munkálatokban is részt vettek egy hónappal a tervezett megnyitó előtt. A 

kép még márciusban, lapzártánk előtt készült. Hisszük, hogy a következő hírlevelünk-

ben már a megnyitó istentisztelet örömteli képeivel illusztrálhatjuk beszámolónkat. 
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„A fenti diákok … 

az első félévben 

az osztály legjobb 

tanulói lettek.” 

11. oldal 

A Gernyeszegi Roma Mentor Program  eredményei 

A Gernyeszegi Roma Mentor Program 

által mentorolt diákok (egy diák kivé-

telével )  s ikeresen zárták a 

2015 iskolai tanév első félévét. Sőt 

meglepően nagy változás és fejlődés 

figyelhető meg több roma diák eseté-

ben is, akik rendszeresen és aktívan 

részt vettek az alkalmainkon.  

Kállai Szilárd az egyik olyan roma 

diák, akinek az életében nagy válto-

zást hozott a roma mentor progra-

munk. Ő ugyanis több éves kimara-

dás után lemondott az iskoláról, és 

teljesen hátat fordított az oktatásnak. A programunknak köszönhetően sikerült őt vissza-

kapcsolni, segíteni és megtartani az oktatásban.  Sajnos, sokszor éri negatív hatás a kör-

nyezete részéről. Már többen is mondták, hogy hagyja ott az iskolát, semmi értelme a tanu-

lásnak és emiatt sokszor bánatos meg levert, de az egyéni beszélgetések után, az ő szavai-

val élve, megkönnyebbül, úgy érzi, mintha szárnyra kelne és kedvet kap, hogy tovább lép-

jen!  

Marián Szabolcs egy másik olyan személy a mentor csoportunkból, akinek az életében s 

legfőképp a tanulmányi eredményeiben programunk kulcsfontosságú szerepet tölt be. A 

matek és román nyelvű konzultációk keretén belül Szabi elmondta mindazt, amit nem ér-

tett az iskolában. A programunkban dolgozó tanárok örömmel segítettek neki, aminek hatá-

sára diákunk az első félévben osztályelső lett 9,20 átlaggal. Szabi szerint az ő sikereiben a 

mentor programunk nélkülözhetetlen szerepet tölt be. 

Rácz Dániel a harmadik roma diák, akinek az első félévi teljesítménye örömmel és büszke-

séggel tölt el. Diákunk szintén osztályelső lett 9,20 átlaggal. Az ő szavait idézve: „A mento-

rom nagymértékben erősített az önbizalom terén, és folyamatosan éreztette velem, hogy 

többre vagyok képes az eddigi eredményeknél.”. Nagyon hálás, és elégedett a programban 

dolgozó tanárokkal, az általunk nyújtott felkészítő órákkal, amelyek nélkül nem lett volna 

osztályelső.  

Nagy fejlődés figyelhető meg Ötvös 

Mária első félévi teljesítményében 

valamint iskolai attitűdjében. Ma már 

nem csak kötelességnek, hanem 

lehetőségnek is tekinti a tanulást egy 

boldog és sikeres élet elérésére. Az 

első félévi átlaga 8,60. Ez az átlag az 

előzőekhez képest, amelyek 7-es 

körül voltak, nagy különbséget és 

fejlődést mutat. Ezzel az átlaggal a 

második legjobb tanuló lett az osz-

tályban. 

Panczi Tamás az első félévben 8,26 átlaggal a harmadik legjobb tanuló lett az osztályban. 

Elmondása szerint a 25 fős létszámú osztályból csak 10-en mentek át a román és matek 

tantárgyakból. Ennek a 10 diáknak közel a fele a mi mentorolt diákunk. A matek és román 

pluszórán segítettek neki lépést tartani a többiekkel, sőt mi több, a legjobbak közé került. 



12. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„Különös 

csodája az 

Úrnak, hogy a 

betegségemben 

is tud 

használni ...” 

 A fenti diákok egy osztályba járnak, és az első félévben az osztály legjobb tanulói lettek. 

Szabi és Dániel osztályelsők 9,20-al, Mária második 8,60 átlaggal és Tomi a harmadik 

8,26-tal.  

Marián Arnold az egyetlen diákunk, aki nem kapott átmenő jegyet román nyelv és iroda-

lomból. Ám a legutóbbi egyéni találkozón örömmel újságolta, hogy a második félévben az 

első jegy, amit románból kapott 8-as lett! Ez egy jó kezdet!  

Kanczi László pályafutását illetően a mostani eredményeire a legbüszkébb, hiszen életé-

ben most először lett 8-as feletti átlaga, amivel egyben az osztály élére került. 

Puczi Jenő a többi diákhoz hasonlóan sikeresen zárta az első félévet. Ő az egyedüli diák 

a csoportunkból, aki az idén fog érettségizni. Erre való tekintettel már az első félévtől 

elkezdtük a felkészülést matekból valamint román nyelv és irodalomból. Az érettségiző 

diákra a tanárok és a mentor különös figyelmet fordítanak. A legutóbbi próba-érettségi 

vizsgán egészen jól teljesített. Mentorolt diákunk készülődéséről és sikereiről a követke-

zőképpen nyilatkozott: „ha ez a program és kiváltképpen maga a mentor nem lenne, én 

már rég feladtam volna minden reményem, ugyanis a környezetemből (család, rokon, 

barát, tanár stb.) senki sem támogatott vagy motivált az iskolai életben, csak egyedül a 

mentorom!” 

Összefoglalva a fentieket, a mentorolt diákok közül hárman lettek osztályelsők, egy lett 

második tanuló, és van még egy diákunk, aki harmadik helyet foglal el az osztályban. A 8 

mentorolt diák közül 5 az osztály legjobb tanulója lett. Mint a program vezetője és a diá-

kok mentora úgy vélem, hogy a roma származású diákok számára létrehozott mentor 

programunk legeredményesebb időszakához és szakaszához érkezett.  

Az elért eredményeink után fontosnak vélem megjegyezni azt is, hogy a mentorolt diákok 

száma változott. Az első félévet kilenc diákkal kezdtük, ezek közül az egyik diákunk, 

Nagy Csaba kimaradt a programunkból, mert különböző személyes és családi okok miatt 

nem tudta vállalni az ingázást az alkalmainkra.   

Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy a magam és a mentorolt diákok nevében 

megköszönjük minden kedves és lelkes támogatónknak a segítségét és áldozatát, ami-

vel lehetővé tette a programunk létrejöttét és működését. Isten gazdag áldását és jutal-

mát kívánjuk életükre! 

Köszönettel és hálás szívvel, Kalányos Zoltán (Zozo), mentor 
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„Nem tudom, 

hogy Isten miért 

pont rám bízta 

ezt a szolgálatot, 

de azt tudom, 

hogy neki 

nagyszerű tervei 

vannak velünk 

és semmi se 

véletlen.” 

13. oldal 

Gyergyószentmiklósi felnőttoktatás 

2015. január 12-én kezdtük el a cigány felnőtt írás- és olvasás tanítást.  

Egy héten 4 alkalommal van tanítás: hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken. Minden nap 

2 órát tanulunk együtt. A tanítás most nyárig fog tartani, mivel júniusba kezdődik a gomba- 

és áfonya szezon, és a cigányok ilyenkor általában az erdőben töltik legtöbb idejüket. A kor-

osztály eléggé széles skálán mozog, a legfiatalabb 15 éves és a legidősebb 45-50 körül 

van.  

Két csoportra vannak osztva a tanulók: kezdők és haladók. A kezdőkkel kezdjük lentről az 

alapoktól, az ábécével való ismerkedéssel. A haladókkal pedig sokat gyakorlunk, és a Bibli-

át olvassuk. A haladók egy része az előző 6 hónapos tanítás kezdő csoportja. Persze azon 

kívül, hogy írni és olvasni tanulunk, sok mást is próbálunk tanítani nekik. Például sokan 

nem ismerik az órát, az évszakokat, a hónapokat és még nagyon sok mindent nem tudnak 

és ezeket is hozzá kapcsoljuk a tanításhoz. Beszélünk a tisztaság fontosságáról és a helyes 

viselkedésről is. A kezdő csoportban minden betűhöz kapcsolunk egy rövid Bibliai történe-

tet (pl. Á-Ádám és Éva), és hetente megtanulunk egy igeverset is. Az előző 6 hónapban csak 

megtért cigányok jöhettek tanulni, most vannak nem megtért cigányok is.  

Munkám során hiszem, hogy Isten velem van és Ő fog nekem erőt adni, hiszen Ő hívott el 

erre a szolgálatra, én soha nem is gondoltam arra, hogy én valaha ezt fogom csinálni, de az 

Úr útjai kifürkészhetetlenek. De nagyon szeretem, örülök, mikor látom, hogy Isten munkál-

kodik és megnyitja az értelmet sok emberben. Hálás vagyok a pillanatokért, mikor ki tudják 

olvasni az első szót, vagy le tudják írni a nevüket. Mindez csodálattal tölt el, és csak ámulok 

és bámulok, milyen hatalmas az Alkotó. Csodálatos ez a munka, és örömmel tudom végez-

ni. 

Nem tudom, hogy Isten miért pont rám bízta ezt a szolgálatot, de azt tudom, hogy neki 

nagyszerű tervei vannak velünk és semmi se véletlen. Én, ahogyan csak tudom, felkészítem 

magam az órákra, közben az Úr csiszol rajta, és így megy a munka. Az Övé legyen minden 

dicsőség! 

Deák Rebeka, tanító  

A kiemelkedés lehetősége—felnőttoktatási programjaink 



14. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„… két új 

településen is 

szépen 

bontakozik ki a 

missziómunka: 

Pelén és 

Érkőrösön…” 

Pelei misszió és felnőttoktatás 

Hálásak vagyunk azért, hogy egyik kedves munkatársunk, Gombos Miklós missziómun-

kás testvér odaadó munkája nyomán két új településen is szépen bontakozik ki a misz-

sziómunka: Pelén és Érkőrösön is tudunk gyülekezetet plántálni. Örömmel osztjuk meg 

az egyik képet a női köri alkalomról, ahol Veressné Annuska testvérnő is vendégünk 

lehetett és tanította a testvéreket. A többi kép a pelei felnőtt írás-olvasás oktatásról és 

a vele párhuzamosan zajló gyermekfoglalkozásról készült, mely szolgálatokban Gombos 

Miklós testvér felesége és leánya végeznek áldozatos munkát. A pelei misszió a 

„Támogatásra váró programjaink” között, a 20. oldalon is szerepel, kérjük, imádkozza-

tok érte! 

 



III. évfolyam, 1. szám 

„…összeolvasták 

és kimondták a 

szavakat azok az 

emberek akik, 

azelőtt nem 

ismerték az ABC 

betűit.” 

15. oldal 

Betfalvi felnőttoktatás 

Tavaly augusztusban két 

tordai és egy kolozsvári test-

vérnő jött velem szolgálni a 

misszióba. A szolgálat során 

elmondtam nekik, hogy akik 

felé szolgálunk, a helyi ci-

gány testvérek Betfalván és 

Rugonfalván írástudatlanok, 

nem tudják olvasni a Bibliát. 

Megemlítettem, hogy nagyon 

nagy segítség lenne, ha egy 

szolgálattevő felvállalná, és 

megtanítaná írni-olvasni eze-

ket az embereket. Nem sok-

kal később az egyik testvér-

nő, Bátori Emma felhívott. Azt mondta, az Úr a szívére helyezte, hogy eljöjjön a korondi 

misszióba, hogy meg tanítsa írni-olvasni ezeket a cigány testvéreket. 

Örömmel számolok be arról, 

hogy 2015. január 5-én 

megkezdtük a betfalvi és a 

rugonfalvi cigány testvérek 

írni-olvasni tanítását. Na-

ponta tanít Emma testvérnő 

10 testvért és néhány test-

vérnőt. 

Az Úr kegyelméből időközön-

ként részt veszek a tanítási 

alkalmakon. Örömmel közöl-

hetem, hogy január 27-én 

kellemes meglepetésben 

volt részem. Láthattam és 

hallhattam, ahogy összeol-

vasták és kimondták a szavakat azok az emberek akik, azelőtt nem ismerték az ABC betűit. 

Az Úr megáldja mindazok fáradozását, akik az Úr szőlőjében munkálkodnak. Bátori Emma 

testvérnő türelemmel és szeretettel tanítja a roma testvéreket. Az ő szeretete és hozzáállá-

sa ragadta meg a cigány testvéreket, és készteti őket a tanulásra, kitartásra. Ő örömmel 

végzi ezt a munkát. Imával, énekléssel és igeolvasással kezdi a tanítást minden nap, és így 

fejezik be. A tanító és tanulók lelkileg is sokat fejlődtek ezáltal.  

Az Úré legyen a dicsőség, már látható eredménye van ennek a munkának. 

Kérlek, imádkozzatok Emmáért és tanulókért. 

Szeretettel: 

Gábor Rupi, lelkipásztor 



16. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„...Isten 

nemcsak az ő 

fiában, hanem 

bennünk is 

gyönyörködik, ha 

Őbenne élünk.” 

A bábosok adventi szolgálata 

A gyermekek örömére az ad-

vent és karácsony időszakában 

ismét meglátogatott bennünket 

a nagyváradi ,,Magocska” báb-

csoport, akik karácsonyi jelene-

tet adtak elő. A csoport vezető-

je Szűcs Attila volt, a Gyermek 

Evangél izációs Közösség 

(GYEK) munkatársa, akit négy 

önkéntes kísért el. 

A bábelőadást boldogan fogad-

ták a gyermekek, és megérthet-

ték belőle, mi az igazi hit, és mi 

a hiszékenység. Az előadás végén feltett kérdésekre lelkesen válaszoltak. 

A következő helységeket látogatták meg a bábelőadással: Érselénd, Szaniszló, 

Érmihályfalva, Gálospetri. 

Kívánjuk Isten áldását a GYEK tevékenységére, és azoknak a gyermekeknek az életére, 

akikhez ezen az úton is eljuthatott az evangélium! 

Papp László, lelkipásztor  

Egy csodálatos este Milotán 

2015.  január 21-én szerda este 

17 órai kezdettel milotai közös-

ségünkben tapasztalhattuk meg 

Isten áldott jelenlétét. 

Az alkalom kezdetén Mursa Dá-

niel missziómunkás testvér bá-

torító és lelkesítő szavai után 

Algács Árpád testvér vezetett 

minket az Isten dicsőítésében 

és magasztalásában. A gyüleke-

zet örömmel hallgatta a taní-

tást, melyet ezen az estén egy 

kedves holland vendég igehirde-

tő szólt Isten igazságáról, szeretetéről és arról, hogy Isten nemcsak az ő fiában, hanem 

bennünk is gyönyörködik, ha Őbenne élünk. Dan László testvér Jézus hívó szavára irá-

nyította a jelenlévők figyelmét. Figyelmeztetett, hogy a jelent meg kell ragadni, hogy en-

gedelmeskedjünk az Úrnak és kövessük őt. 

Csodálatos volt az Úr jelenlétében lenni, tanításban, éneklésben, imádságban. Megerő-

södve indulhattunk tovább utunkon.  

Dan László, elnök 

Események gyülekezeteink és alapítványunk életéből 
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„Jó volt látni azt, 

hogy testvérünk 

arca ragyogott a 

boldogságtól és 

teljes békével 

várja, hogy az Úr 

hazahívja.” 

17. oldal 

Örömünnep Asszonyvásáron 

Egy különleges alkalom résztvevői lehettünk 

Asszonyvásáron, ahol egy idős bácsi megkért 

arra, hogy soron kívül részesülhessen a kereszt-

ségben.  Miután elkezdett rendszeresen járni a 

mi alkalmainkra, súlyosan megbetegedett. Ami-

kor betegsége tovább súlyosbodott, azzal a ké-

réssel fordult felém, hogy miután ő megtért és 

megbánta bűneit, szeretne megkeresztelkedni. 

Egy néhány alkalom beszélgetés és imádkozás 

után jeleztem az itteni szolgatársaknak, hogy a 

testvér fizikai állapotára tekintettel jó lenne 

szűkebb körben, háznál megtartani a bemerítését.  

Erre sor is került február 27-én testvérünk egyik fia házánál, ahol mind a bácsi, mind a fele-

sége keresztséggel is megpecsételték hitüket. Ezen az alkalmon igével szolgált Filep Szilárd 

és Nagy Kornél testvérek. Erre az alkalomra összegyűlt a népes család gyermekei, vejei, 

menyei, unokái ( 9 gyermeke van), akik szomjas szívvel hallgatták az igét. A népes családon 

kívül jelen voltak a helyi gyülekezet tagjai is. Jó volt látni azt, hogy testvérünk arca ragyogott 

a boldogságtól és teljes békével várja, hogy az Úr hazahívja.  

Kívánjuk az Úr áldását életükre, és hogy a népes családból mindenki követhesse példáját!  

Testvéri szeretettel: Papp László helybeli lelkipásztor 

 

Események alapítványunk életében 

Hálásak vagyunk, hogy 2015. év elején a ci-

gánymisszió romániai részén egy új gépkocsit 

tudtunk vásárolni, amit Filep Szilárd lelkipász-

tor, a Fundatia Gipsy Mission Romania elnöke 

használ majd a misszióban. A mi érzésünk, 

gondolatunk egybecseng a rendszámtáblán 

olvasható rövidítéssel: SDG - Soli Deo Gloria! 

2015. február 23-án a Keresztyén Cigánymisz-

szió Alapítvány kuratóriuma áttekintette az 

alapítvány tevékenységét, értékelve az elmúlt 

időszakban elvégzett munkát és előre tekintve 

az előttünk álló felada-

tokra. Hasznos, értékes 

megbeszélést tudtunk 

tartani, mely, hisszük, 

sok áldás kútforrása 

lesz az oktatási progra-

mokban és a gyüleke-

zetekben.  Kérjük, 

imádkozzatok munkán-

kért, Isten áldásaiért a 

misszióban, ebben az 

évben is! 



18. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„...voltak 

megtérők, 

akikkel együtt 

könyörögtünk az 

alkalom végén... 

Áldassék az Úr 

neve!” 

Magyarkéc 

Isten kegyelméből evangélizációs soroza-

tot tartottunk január 26. hétfő és február 

1. vasárnap között. A héten minden este 

megtelt az imaház. Szolgálattévők voltak 

esténként Szabó László (Nagyvárad), 

Papp László (Érmihályfalva), Dan László 

(Debrecen), Bödő Zoltán (Érmihályfalva), 

Filep Szilárd (Székelyhíd), Kajcza János 

(Nagyvárad, roma gyülekezet), vasárnap 

pedig Veress Efraim (Érszőllős) testvérek. 

A helyi lelkimunkás, az alkalmak szerve-

zője Ferenczi Béla testvér volt (Érszőllős).  

Nagyvárad 

Evangélizációs sorozat kezdődött február 

8-án vasárnap Nagyváradon is. A február 

9-ével kezdődő héten a Keresztyén Ci-

gánymisszió Alapítvány részéről Kőszegi 

Dániel, Dan László testvérek, valamint 

missziómunkás testvérek is szolgáltak a 

népes gyülekezetben. Veress Efraim lelki-

pásztor testvér is szolgált közöttük. Az ő 

szavait idézzük: „Meghallgatta Isten az 

imádságot és voltak megtérők, akikkel 

együtt könyörögtünk az alkalom végén 

bűnbocsánatért és új életért. Eredménnyel. Áldassék az Úr neve!” 

Abafája 

Evangélizációs estéket tartottunk 

Abafáján február 10-15. között. Minden 

este más szolgálattevőt köszönthettünk, 

akik megosztották az evangéliumot az 

érdeklődőkkel, gyülekezeti tagokkal. Ab-

ban az áldásban lehetett részünk, hogy 

minden este tele volt az imaház, sokszor 

álltak is az emberek a sorok között, annyi-

an jöttek el! Minden este hallhattunk bi-

zonyságtételeket is a helyi gyülekezeti 

tagok részéről, melyekben elmondták, 

hogyan van jelen az életükben Jézus Krisztus. Nagyon hálásak vagyunk azokért, akik 

válaszoltak az Úr hívására. Kérünk benneteket, imádkozzatok azokért, akik meghozták 

a döntést! Kérjük, hogy imádkozzatok értünk, szolgálattevőkért az abafáji gyülekezet-

ben, mert szeretnénk segíteni, támogatni az új hívő testvéreket a krisztusi úton.  

Paul Crook, misszionárius 

 

Téli evangélizációk, missziómunka gyülekezeteinkben 
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„A rendőr már 

nem kell kijárjon 

a cigánydombra 

rendet tenni, 

mert ott 

békesség van.” 

19. oldal 

Szilágypér 

2015. február 9-15. között Szilágypérban egész hetes 

evangélizációs sorozatot tartottunk. Minden este volt 

alkalom, melyeket a vasárnap esti istentisztelet zárt le. 

Ezen az istentiszteleten nagy örömünkre hallhattuk a 

gyermekek és az ifjúság szolgálatát. Bizonyságtétellel 

Janny és Harmen Hulsman, valamint Veressné Annuska 

testvérek szolgáltak. A közös éneklést Ferenczi Béla és 

Lukács György testvérek vezették, és hálásak vagyunk a 

szilágypéri roma énekkar szolgálatáért is. Az alkalom há-

zigazdája Ferenczi Béla missziómunkás testvér volt. Az 

igét Dan László testvér hirdette. Hálásak vagyunk, hogy a 

megtérésre hívó szóra többen előre jöttek, akikkel együtt 

imádkozhattunk életváltozásért, megújulásért, szabadu-

lásért az alkalom végén. Mind a helyi gyülekezet, mind a 

körzet testvérisége megerősödve folytathatta útját az elmúlt hét áldásai által felüdülve. 

Dan László, elnök 

Az érszőllősi misszió örömhírei 

"A ki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevem-

ben, engem fogad be; és a ki engem befogad, nem engem 

fogad be, hanem azt, a ki engem elbocsátott." Mk. 9:37 

2014. októberében édesanyám megismerkedett egy kis-

baconi cigány fiatalasszonnyal, akit az Úrhoz vezetett. 

Bánfi Gyöngyvér két gyermekét egyedül neveli, és elég 

szűkös anyagi körülmények között élnek, de ez nem gátol-

ta meg abban, hogy mind többet és többet akarjon meg-

tudni az Úr Jézusról. Amikor édesanyám január elején el-

jött hozzánk, akkor vele együtt őt is befogadtuk két gyer-

mekkel néhány hétre, azért, hogy lásson gyülekezeteket 

és hívőket. Ugyanis Kisbaconban, Benedek Elek szülőfalu-

jában, nem volt evangéliumi gyülekezet. A legtöbb evange-

lizációs alkalomra és más gyülekezeti összejövetelekre 

eljutott, és annyira megerősödött mind hitben mind ismeretben, hogy amikor itt Érszőllősön 

kezdtük az evangelizációs sorozatot, akkor ő volt az, aki az érszőllősi cigányokhoz elment, 

bizonyságot tett és hívta őket az esti alkalmakra. Énekeket tanított nekik, imádkozott velük, 

és ennek az lett a következménye, hogy a cigányok itt Érszőllősön is megtértek. A faluban 

látszik is ennek a hatása. A rendőr már nem kell kijárjon a cigánydombra rendet tenni, mert 

ott békesség van. Hűségesen járnak az imaházba, a törekvők órájára, és szemmel látható 

fejlődésük a lelki életben is. Gyöngyvér már hazament, de a munka, amit az Úr általa elkez-

dett itt, az folytatódik. Azóta már Kisbaconban is vannak megtérők (Gyöngyvér rokonai), 

akik rendszeresen összegyűlnek Bibliát olvasni, énekelni, imádkozni. Alakulóban van egy 

kis gyülekezet. Dicsőség és hála legyen érte az Istennek!!! Utólag is csak azt tudom monda-

ni, megérte befogadni Gyöngyvért a gyerekekkel együtt és megosztani velük azt, amink volt, 

áldozatot vállalni értük, mert általuk sokszorosan kiárasztotta ránk Isten az Ő kegyelmét. 

S.D.G.     

Veress Efraim, érszőllősi lelkipásztor 



20. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„...ha mások 

meg is vetnek, 

tudd meg, Isten 

szeret!” 

Gernyeszeg 

Isten kegyelméből március 5-8. között 

evangélizációs estéket tartottunk a 

Gernyeszegi Cigány Imaházban. Ezekre az 

alkalmakra készülve házról házra jártunk, 

személyesen szólítottuk meg az embereket 

és hívtuk őket az istentiszteleti alkalmaink-

ra, ahová minden este más szolgálattevő 

érkezett. Az istentiszteleti alkalmakat Tóth 

Attila, Kalányos Zoltán és Rusz Sándor test-

vérek vezették. Több estén át örülhettünk az 

abafáji dicsőítő csoport szolgálatának vala-

mint a helyi dicsőítő csoport énekeinek, végül, de nem utolsó sorban a személyes bi-

zonyságtevéseknek!  

Az első estén Kocsis Barna, Gyergyóból érkezett testvérünk szolgált igehirdetéssel és 

egy nagyon erőteljes, személyes bizonyságtétellel. A mély csendben nagyon sokan a 

jelenlévők között könnybe borult szemmel csodálták mindazt, amit Isten végzett testvé-

rünk életében.  

Második estén Kelemen Sándor, a marosvásárhelyi lelkipásztor, valamint a vele érkező 

testvérek szolgáltak bizonyságtétellel és igehirdetéssel. Ezen az estén abban a kivált-

ságban volt részünk, hogy egy megtért zsidó ember beszélt a tékozló fiú történetéről 

(Lk15,11-32) és annak tanulságairól! Üzenete sokkoló volt, mert sokkoló események 

sorozatát tárta elénk a tékozló fiú életéből. Napjainkba is sokszor megdöbbentő az em-

ber viselkedése, gondolkodása Istenről, ugyanakkor a Mennyei Atya reakciója, kegyel-

me és szeretete is sokkoló, a hazatérő tékozló fiakra nézve. Ő mindig így örvendez „ez 

az én szeretet fiam, aki elveszett, de megtaláltatott, meghalt, de életre kel! (Lk15,24)” 

Életre kelt a hite, az Atya iránti tisztelete, szeretete és a szolgálat iránti készsége! 

Ezt követően Kovács József, a Romániai Magyar Baptista Szövetség főtitkára hirdette az 

evangéliumot. Üzenete alapjául a királyi menyegzőről szóló példázatot (Mt22,1-14) ol-

vasta fel, és arról beszélt, hogy a hivatalos zsidó nép után Isten hívja a pogányokat, 

azon belül cigányokat is, mert Jézus velük is akar ünnepelni. Ezen felül említést tett a 

gyakori kifogásokról, de hangsúlyozta, hogy a ruhát Ő maga készíti el és adja ajándékba 

minden őszintén megtért embernek. Így hát nem kell kifogásokat keresni, nem kell ag-

gódni, Isten adja ezt kegyelemből, ingyen.  

Evangélizációs sorozatunkat Gábor Rupi, a Korondi Cigány Gyülekezet lelkipásztora zár-

ta. Lelkipásztor testvérünk Zákeus életétén és történetén (Lk19,1-10) keresztül szólít-

gatta a jelenlévőket. Főleg azokat, akik Zákeushoz hasonlóan a maga nemzedékében 

megvetettek és lenézettek tetteikért, életükért! Testvérünk nagy buzgósággal és lelke-

sedéssel hirdette, ha mások meg is vetnek, tudd meg, Isten szeret! „Mert azért jött az 

Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet (Lk19,10).”  

Nagy öröm volt látni, hogy minden este tele volt az imaház, voltak olyan személyek is, 

akiknek az alkalmainkon állniuk kellett. A végén már az imaházunk előszoba ajtaját is 

meg kellett nyissuk, és ott is álltak emberek. Kegyelemből abban az áldásban lehetett 

részünk, hogy voltak személyek, akik válaszoltak az Úr hívására. Áldott legyen az Úr eze-

kért a lelkekért! Imádkozzunk együtt azért, hogy az Isten beszéde vigye véghez ered-

ménnyel mindazt, amit Ő akar az emberi szívekben, a körzetünkben élő cigányság életé-

ben, de még sok más helyen is, ahol hangzik Isten elő igéje!  

Kalányos Zoltán, missziómunkás 
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Hálaokok és 

kéréseink 

21. oldal 

Hálaokok 

Örömmel adtunk hírt arról, hogy az előző számunkban 

megjelentett kéréseinket, szükségeinket az Úr kirendelte. 

Alapítványunk jelentős adományokat kapott az elmúlt 

időszakban: egy villás targoncát,  valamint két nagymére-

tű, nagy teljesítményű fénymásolót is. Hálásak vagyunk 

adományozóinknak, és bátorítunk mindenkit, aki csodá-

kat akar átélni, merjen hittel kérni. Hálásak vagyunk azért 

is, hogy akad pártfogója a szaniszlói gyermekeknek, és 

lesz, aki támogassa, hogy az iskolai program ott is tovább működhessen.  

Kéréseink 

Ezúttal a nyári gyermektáborok megtartásához lenne szükségünk 

segítségre. Ahogy közeleg a nyár, sokan megtervezzük, hogy hová 

megyünk nyaralni. A fárasztó hétköznapokon talán sokszor elképzel-

jük, milyen jó is lesz néhány napot, esetleg hetet együtt tölteni sze-

retteinkkel, együtt fölfedezni a világ egyik gyönyörű szegletét, együtt 

játszani, közösen főzni, beszélgetni. Azonban nagyon sok cigány gyü-

lekezetbe járó testvérünk nem adhatja meg mindezt gyermekének. 

Lehetőségeinkhez mérten ezen szeretnénk segíteni, valamint a testi 

felüdülés mellett lelki élményekhez is juttatni a gyülekezeteinkbe 

járó gyermekeket. Nyári táborainkban a gyermekek rengeteg érdekes 

programban vehetnek részt: kézműves foglalkozások, sportverse-

nyek, bibliai foglalkozások, közös éneklések, és finom, házias ételek várják őket. Egy gyer-

mek táborozása (szállás, három étkezés három napra): 7.800 HUF/ 26 EUR/ 19 GBP ösz-

szegbe kerül. Ha tudod támogatni egy gyermek táborozását, kérjük utald át ezt az összeget 

az oldal alján található bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „nyári gyer-

mektábor”. Egy kicsiny adomány is sokat segít! Hisszük, hogy összefogással ez a program is 

megvalósulhat, és ősszel boldogan számolhatunk be a tábor örömteli napjairól.  

Egy másik kérésünk egy kicsiny, nagyon szegény településen kibontakozó missziómunkával 

kapcsolatos. Amint hírlevelünk 13. oldalán beszámoltunk róla, egy missziómunkás testvér 

és családja segítségével hatalmas léptekkel bontakozik ki a pelei misszió. Hálásak vagyunk 

az Úrnak, hogy sikerült megvásárolni egy régi épületet, ami azonban még alapos felújításra 

szorul. A felújítás anyagköltségének fedezéséhez szeretnénk kérni segítséget. A tervezett 

felújítási költség 3.200 EUR. Ha ennek előteremtéséhez hozzá tudsz járulni, az alábbi bank-

számlaszámra lehet céladományt eljuttatni. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „pelei 

misszió”.  Reméljük, ez a szegény sorsú falu hamarosan megváltozik, és mécsesként fog 

világítani környezetében. Köszönjük! 

Kedvezményezett neve: Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány 

Bank neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 

Bank címe: H-1051 Budapest Szabadság tér 7 

IBAN (nemzetközi) számlaszám: HU23 1080 0014 0000 0006 1036 9308 

Bankszámlaszám (belföldi, Magyarországról): 10800014-00000006-10369308  

SWIFT code: CITIHUHX 

Támogatásra váró programjaink 

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

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

Ezen az oldalon szeretnénk megosztani olvasóinkkal azokat a programjainkat, amiben szük-

ségünk van anyagi támogatásra, fizikai segítségre és imára kulcsolt kezekre.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenések 5:9  

„é s ú j é nékét é nékélték ékké ppén: »Mé ltó  vagy arra, hógy a tvédd a 
kó nyvét, é s féltó rd annak pécsé tjéit, mért mégó létté l é s vé réddél va sa -
róltad még ó két Isténnék mindén tó rzsbó l é s nyélvbó l, mindén ném-
zétbó l é s né pbó l«…” 

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.  

 

 

Áldott Feltámadás Ünnepet kívánunk Áldott Feltámadás Ünnepet kívánunk   

kedves testvéreinknek, kedves testvéreinknek,   

olvasóinknak!olvasóinknak!  


