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Isten gyógyít és felemel

Gyermekkoromat Kazincbarcikán töl-
töttem. A Ságvári Általános Iskolába 
jártam, ahol a tanulók között a faji meg-
különböztetés érezhető volt. Az osztály-
ban a tanárom mindig az utolsó padba 
ültetett, és a rendezvényeken is mindig 
a hátsó sorokban állhattam, mert szegé-
nyek voltunk, és ez a ruházatunkon is 
megmutatkozott. A származásom miatt 
a nyári táborokban nem vehettem részt. 
Akkoriban a gyermekek életében fon-
tos szerepet betöltő kisdobosnak és út-
törőnek is csak később választottak meg, 
mint az osztálytársaimat. 

Fiatalon Isten nélkül éltem a szürke 
hétköznapjaimat, hajszoltam a világ ne-
kem is felajánlott gazdagságát és az ez-
zel együtt járó bűnös életet. Húszévesen 
egy gerincsérülésből, csigolyavelő gyul-
ladásból felépülve, hosszabb betegség 
után Isten gyógyító erejét megtapasz-
talva megtértem. Gyógyulásom alatt is-
mertem meg a páromat, akivel rövid idő 
múlva összekötöttük az életünket. En-
nek már harminc éve. Házasságunkból 
három fiúgyermek született. Mindany-
nyian felnőtt, diplomás emberekké cse-
peredtek. Ez azért fontos nekem, mert 

én egy zenész, egyszerű munkáscsalád-
ból származom. Szüleim tizenegy gyer-
meket neveltek, kilenc fiút és két leányt. 
Édesapám festő volt, nagy család lévén a 
fiú gyermekeit befogta dolgozni, ennek 
hatására én is kitanultam ezt a szakmát. 
Ebben a szakmában megtaláltam a hiva-
tásomat is. Németországban a testvérem-
hez jártam ki dolgozni, aki egy jól menő 
céget üzemeltetett, ahol a festés rend-
szerét és technológiáját rövid időn belül 
magas színvonalon sajátítottam el. Az 
életben bármilyen munkát is végezzen az 
ember, azt csak teljes odaadással érde-
mes csinálni.

Egy evangelizációs hét után a pest-
szentimrei református lelkipásztor fele-

sége, Magdus, otthonunkban keresett fel, 
és meghívott minket a gyülekezetükbe. 
A gyülekezet szeretetteljes és befogadó 
volt, ennek már 30 éve. A lelkészházas-
pár nagyon sok mindenben támogatott, 
gyermekeink együtt jártak iskolába, tá-
borokba. 

Bátorítok mindenkit, hogy járjon kö-
zösségbe, hogy megtapasztalja, amit én a 
családommal együtt: jó egymásnak ter-
hét hordozni. Hálás vagyok Istennek a 
feleségemért, a családomért, a gyülekeze-
temért, hogy itt szolgálhatok, mint presbi-
ter, a dicsőítő csapat tagja is vagyok.

Krisztusban nincs sem zsidó sem gö-
rög, sem szolga. Krisztusban szeretett 
gyermekek vagyunk, mint bárki más. Aki 
Krisztusban van, egymáshoz képest se 
több, se nem kevesebb, mert ő mindany-
nyiunkért meghalt, hogy aki hisz őbenne 
el nem vesszen, hanem örök élete legyen.

Soraimat egy igével zárom: 
„Áldást parancsol melléd az Úr, a te 

csűrjeidben és mindenben amire ráte-
szed kezedet, és megáld téged azon a föl-
dön, amelyet az Úr a te Istened ád néked.” 
5Móz 28,8

Bakos András

Ha egy számvetésszerű film vetítésére 
hívnám meg a kedves olvasókat, akkor 
egy olyan élettöredékek képeinek soro-
zata, filmkockái peregnének szemeik 

előtt, amelyek igencsak elborzasztanák, 
és egyúttal katarzissal ajándékozná meg 
őket... Végtére is a művészetnek ez a 
célja.

Ki a szereplő, ki a művész s mi vagy 
ki a tárgya? Gondot okoz annak körülírá-
sa, hogy honnan ez az indíttatás, erő, aka-
rat, makacsság, szembenállás, lázadás, 

Áldást parancsol melléd az Úr

Egy életút

Mindannyian egyenlők vagyunk, más életutakkal, más képességekkel, más lehetőségekkel ugyan, de egyenlők. Az 
egyenlőség persze mindig üres és megvalósítatlan szlogen volt és maradt a történelem során, ami a legmarkánsabban 
a politika színterén mutatkozott meg, de a társadalom egészének bármelyik részletében, sőt még a keresztény egyhá-
zak esetében is. De Isten szívében, szemében, kezében valóban egyenlők vagyunk, és csak ott! 
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Pappné Bencsik Diána vagyok, 1979-ben 
születtem. Heves megye egyik kicsiny fa-
lujában, Szalján nőttem fel. A Keresztény 
Élet Központ közösséghez tartozom, mely 
több településen is jelen van a megyében, 
és a Magyar Pünkösdi Egyház Országos 
Cigánymisszió része. 

Hagyományos cigány családban ne-
velkedtem. Szüleim elsőszülött gyermeke 
vagyok, egy lánytestvérem van, Tünde. 

1992-ben a rendszerváltásnak köszön-
hetően a missziói munka elindult a me-
gyénkben is. Nagynéném volt az első a 
családban, aki találkozott Istennel. Meg-
hívott minket a bemerítésére, sosem fele-
dem el ezt a napot. A testvérek csodálatos 
szeretettel és kedvességgel vettek körül, 
olyannal, amit addig soha nem tapasztal-
tam. Itt ismertem meg Istent és döntöttem 
el, hogy követni fogom őt. Életem egyik 

legfontosabb és legcsodálatosabb döntése 
volt. Innentől kezdve változások történ-
tek az életemben. Megértettem, hogy Is-
ten szeret, és az ő terve, akarata szerint 
vagyok az, aki vagyok. 

Nem voltam a legjobb tanuló, környe-
zetemben a tanulás senki számára nem 
volt fontos, de a megtérésem által ez is 
megváltozott. Szakmunkásba jártam, 
majd leérettségiztem.

Férjemmel, Zolival együtt a fiatalok-
kal foglalkoztunk, ez lett a férjem szív-
ügye, melyben ott voltam mellette és 
segítettem. Több cigány fiatalt tudtunk 
bátorítani, párválasztásra, házasságra fel-
készíteni, továbbtanulásban tanácsolni.

A család ellátása és a szolgálat mellett 
egyre jobban megerősödött bennem, hogy 
folytatnom kellene a tanulmányaimat. 
2008-ban felvételiztem az Eszterházy 

Károly Főiskola szociálpedagógia szaká-
ra. 2011 elején azon gondolkodtam, hogy 
jó lenne egy pár órás munka, ekkor még 
fősulira jártam, itt is Isten járt előttem. 
A polgármester hívott, hogy családgon-
dozót keres a településre, és rám gondolt. 
Ekkor kezdtem el dolgozni egy olyan te-
rületen, mely megalapozta azt, amit most 
csinálok. Hét évig dolgoztam az önkor-
mányzatnál, mint igazgatási ügyintéző 
és anyakönyvvezető. Hozzám tartozott 
a közfoglalkoztatás, pénztár, hagyaték, 
jegyzőkönyv, testületi anyagok előkészí-
tése, levelezés, iktatás, anyakönyvezés, 
szociális és gyermekvédelmi ügyek stb. 

2020 májusában a Magyar Pünkösdi 
Egyház Országos Cigánymisszió részé-
ről keresett meg Berki András, misszió-
vezető-helyettes, hogy indul egy program 
Kömlő településen a Felzárkózó Települé-

Mindvégig Isten vezetett és járt előttem…

forrongás s kitartás, ami a hittel ötvöz-
ve az önmagamba vetett hitet is mozgásba 
hozta, hozza ma is. Kell egy mozgató, ami 
mozgat. Kellenek az ideák, képzetek, ál-
mok, vágyak még annak ellenére is, hogy 
az adott időben, messze esnek a reális je-
lenségektől!

Maga a kezdet is végtelenül izgalmas, 
hiszen minden szülői felügyelet s szeretet 
nélkül az erdő zöldjén kis pólyában akár 
egy mesebeli farkas is felnevelhetett vol-
na – máris Rémuszhoz, Romuluszhoz ju-
tottunk –, aztán a kötelező (a cigányok 
számára méretezett, tervezett s szervezett 
kötelezően elvégzendő) gyógypedagógi-
ai iskola, ahol egy porceláncsibével vete-
kedő tudás ragadt rám a koszon kívül. Se 
szeretetet, se odafigyelést, se egy jó szót 
nem kaptam. Aztán fél és az egészen os-
toba, faragatlan s börtönviselt cigányok s 
proli gyerekek között lehúzott másfél év 
katonaidő se a szeretetről szólt. Magya- 
rán szólva nem egy elkényeztetett, Ró-
zsadombi „úri család” sarjaként alakult 
utam. Életem ifjú évei munkásszállók sö-
tét, nyomasztó, gyilkos időszakában ma-
ga a csoda, hogy az építőiparban tengődve 
még szakmákat is kitanultam anno. Ma 
már a menekülésemből fakadóan az elmé-
let, az elvontság, a művészet felé orientá-

lódok. Önerőből számos más képzettségre 
tettem szert, így filozófia, összehasonlító 
irodalomtudomány, klasszika-filológia, 
színház- és drámatudomány, zeneszerzés, 
ének, irodalomtudomány, hermeneutika, 
ontológia, esztétika területeit ismertem 
s műveltem. Németföldön, Tübingenben 
PhD tanulmányokat folytattam. Nem vol-
tak támogatóim, sokáig neonáci jelzővel 
illetek még a faj-, baj-, évfolyam-, párt-
társaim is, merthogy Heidegger filozófiá-
ját kutattam. „Már csak egy Isten menthet 
meg bennünket!” – mondotta a németho-
ni filozófus mester az utolsó interjújában. 

S ez az Egy Isten, láss csodát, a meg-
mentésemen, felemelésemen fáradozott. 

Ezt verifikálhatná maga a felemelt, a már 
sokszor megmentett, szeretett, kiválasz-
tott, s ma is kegyelmének áldását élvező 
emberke, aki ennek az írásnak alanya, tár-
gya, akire gondja volt s van Istennek. Az 
isteni próbatételek sora a megmérettetés-
kor – talán hathatós súllyal – nem lesznek 
túl könnyűek Isten mérlegén. 

Ha a feladatom az lenne, hogy beszél-
jek Istenről, akkor mindenképpen arról 
tanúskodnék, hogy bizony a poklok vi-
lágát idéző világunkban a magunk esen-
dősége ellenére van lehetőségünk boldog 
életre, amelynek eleme a szeretet, megér-
tés, türelem s alázat. 

A mindenkor fennálló rossz vagy 
kevésbé kedvező élethelyzetünk mel-
lett mindig ott van párhuzamban az is-
teni kegyelem s az ebből fakadó szeretet, 
odafigyelés gyógyítása s áldása. Persze, 
csak kérni kell, s adatik, ahogy a Szent-
írás írja. 

A cigány testvéreimnek még any-
nyit, hogy Istennel minden lehetséges, és 
a Möglichkeit-sein (Lehetőség-lét) termi-
nusa is épp erre játszik rá. A sok-sok ku-
darcot, sebet okozó fájdalmakra az isteni 
irgalom, útmutatás, bölcselet s annak sze-
retete szolgálhat gyógyírként. 

Orsós György
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Sibak Bernadett vagyok, 33 éves. Al-
sózsolcán nőttem fel. Édesanyám (Tóth 
Ferencné Melinda) megtérése után az al-
sózsolcai metodista gyülekezetbe jártunk 
egészen kis korunk óta testvéreimmel. 
Mindig vitt minket magával gyerekórára, 
amit ő tartott és vasárnaponként istentisz-
teletre is. Ahogy cseperedtünk, úgy jár-
tunk serdülő órára, majd ifjúsági órára, 
később bibliaórára, dicsőítésre, énekkarra 
is. Ezek sokat jelentettek, segítettek az Is-
tenhez vezető utamon. Szerettem oda jár-
ni, Istennel tölteni az időmet. 

Egészségügyi szakközépiskolába jár-
tam, ahová az vonzott, hogy segíthessek 
beteg embereken. Annak, hogy félig ro-
ma származású vagyok, nem éreztem hát-
rányát, mígnem 9. osztályos koromban 
eljött a „nagy” szerelem, de a fiú családjá-
nak csak addig voltam szimpatikus, amíg 
meg nem tudták, hogy anyukám cigány. 
Ezután az apukája eltiltott minket egy-
mástól. 

A középiskola 12. osztályában, ami-
kor dönteni kellett a továbbtanulásról, a 
szüleim azt mondták, hogy nincs pén-
zünk egyetemre, főiskolára. De az utol-
só jelentkezési napon jött egy hang, egy 
érzés: „jelentkezz”. Szerintem ez Isten 
vezetése volt. Így jelentkeztem a Nyír-
egyházi Főiskola biológia szakára. Az 
akkori magyar „barátnőim” kinevettek, 
ugyan mit akarok én, úgysem fog sike-
rülni. Talán a származásom és a csalá-
dunk szegénysége miatt nem nézték ki 

belőlem, hogy felvesznek. De felvettek, 
és el is végeztem. Bár nem volt olyan 
egyszerű, sokat kellett dolgoznom a főis-
kola mellett, hisz szüleim nem tudtak tá-
mogatni. Jöttek a kísértések is. Nagykorú 
lettem, önálló, nincsenek a közelben szü-
lők, nem kell számot adnom senkinek, 
odamegyek, és azt csinálok, amit aka-
rok… Elkezdtem a csoporttársaimmal 
bulikba, koncertekre, fesztiválokra jár-
ni, és szép lassan átadtam magam egy 
Isten nélküli életnek, egy hiábavaló élet-
nek, ami teljesen értelmetlen és üres volt. 
Semmilyen testi, tárgyi élvezet nem ha-
sonlítható Isten szeretetéhez, a vele való 
közeli kapcsolathoz! Megtapasztaltam, 
hogy milyen Istennel járni és milyen nél-
küle. Bánom a nélküle eltöltött haszon-
talan éveket, életet. Elhatároztam, hogy 
teljesen visszatérek Istenhez.

A főiskola befejeztével biológus let-
tem, hidrobiológia szakiránnyal. Fel-
költöztem Budapestre, itt négy évig 
dolgoztam molekuláris és sejtanalitikai 
kutatólaborban. Ebben a munkában na-
gyon szeretettem, hogy bár nem közvet-
lenül, mégis az embereknek próbáltunk 
segíteni azáltal, hogy olyan vastagbél-
rák specifikus gént kerestünk, aminek a 
megjelenésével korán felismerhető a vas-
tagbél daganat, ezáltal hamarabb el lehet 
kezdeni a kezelését, gyógyítását. Ebben a 
munkában ötvöződött az egészségügyi és 
a biológusi végzettségem. Utána két évig 
mikrobiológiai laborban dolgoztam, itt 
különböző élelmiszeripari minták, koz-
metikumok, gyógyszerkészítmények, 
vizek, vakcinák, csomagoló anyagok 
mikrobiológiai tisztaság, illetve sterilitás 
vizsgálatát végeztem steril laborokban. 
Ezt a munkát is nagyon szerettem, hisz 
hatalmas volt a felelősség, még a hajunk 
szála sem lehetett kint munka közben, ne-
hogy fals eredmények szülessenek. 

Jó érzés, hogy a végzettségem és a 
munkám miatt a szüleim nagyon büsz-
kék rám. Nemcsak ők ismernek el, mert 
utóbbi munkahelyemen is szerettek volna 
csoportvezetőnek kinevezni, de várandós 
lettem, így pályafutásom most szünetel 
egy kicsit. Ugyanis közben férjhez men-
tem, és jelenleg életem legnagyobb ál-
dásaival, kisfiaimmal, Benedekkel és 
Sámsonnal vagyok itthon. Örülök, hogy 
férjemmel, Barnával együtt járhatjuk a hit 

Isten nélkül nincs élet

sek Program keretein belül. Szeretné, ha 
elvállalnám ennek a programnak a veze-
tését a településen. Előtte már gondolkod-
tam azon, hogy jó lenne váltani, így nem 
haboztam sokat, elvállaltam a munkát. 

Egy éve vagyunk jelen a településen, 
a FeTe programmal. Számomra ez teljesen 
újszerű feladat és kihívás volt. A nullá-
ról indulva kellett felépíteni a településen 
a programot, melynek célja a hátrányos 
helyzetben élők felzárkóztatása, segíté-
se, támogatása a fogantatástól a foglal-
koztatottságig. Napi szinten kapcsolatban 
vagyunk a családokkal. Szívesen jön-
nek hozzánk az ügyfelek tanácsért, segít-

ségért, vagy csak, hogy meghallgassuk 
őket. A gyerekek nagyon nyitottak, meg-
érzik a szeretetet, nagyon szeretnek a Je-
lenlét Pontba jönni és játszani.

Úgy gondolom, hogy mindvégig Isten 
vezetett és járt előttem. Az előző mun-
kahelyeken elsajátított szaktudás a Ma-
gyarországi Pünkösdi Egyház Országos 
Cigánymissziójában most elvégzett fel-
adatatomnak minőségi teljesítéséhez se-
gített.

Mindenem, amim van, ameddig elju-
tottam, Istennek köszönhetem és az ő di-
csőségére szeretném használni.

Pappné Bencsik Diána
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Először ez a mondat jut eszembe, ami-
kor édesapám cigányságára gondolok. Ma 
már teljesen mindegy, hogy ki, mikor és 
miért mondta ezt neki. Ma is magam előtt 
látom a szemében villanó, miattam visz-
szafojtott haragot. Mondták, azelőtt nagy 
balhét csinált volna hasonló helyzetben. 
Azelőtt teljesen más volt. 

Vannak persze más emlékeim is a ci-
gány gyökereiről, sokat mesélt róla. 
1949-ben született, egy kis somogyi fa-
lu cigánysorán, egy szorgos, a jég hátán 
is megélő anya, és egy szintén dolgos, de 
a munkája gyümölcsét gyakran borosde-
mizsonra cserélő apa legidősebb gyerme-
keként, mélyszegénységben. Tizennégy 
évesen kezdett el dolgozni a közeli téesz-
ben, közben kovácsnak tanult, végül mégis 
gépkocsi sofőr lett. A munkája miatt került 
el a faluból a „nagyvárosba”, Kaposvár-
ra. Rengeteget és tisztességesen dolgo-
zott, ha kellett, egymaga végezte el a sofőr 
és a rakodó munkáját. Hétvégén jöhetett a 
szórakozás, a baráti bulik és minden, ami 
ezzel jár. Közben persze néha megtalálták 
a cigányozó mondatok, becsmérlő szavak, 
amiket általában szívből jövő lelkesedéssel 
fogadott. Nagy verekedő hírében állt.

A támadások akkor sem csökkentek, 
amikor megkérte a nála jó tíz évvel fiata-
labb, hívő keresztény, visszafogott életvi-
telű, nem cigány származású lány kezét. A 
lány hozzátartozói, gyülekezeti testvérei 
természetesen nehezen tudták feldolgoz-
ni az új családtag érkezését, sikertelenül 
próbálkoztak megmenteni édesanyámat 
a kétes hírű vőlegénytől. A megrázó, tra-
gikus jövőt előrevetítő (és tegyük hozzá, 
tulajdonképpen érthető) jóslataik erről 

a felemás házasságról azonban mégsem 
váltak valóra. Édesapám, látva anyukám 
hitét, életét, szinte azonnal megváltozott, 
elkezdett a családjáért élni. 

Hét-nyolc éves lehettem, amikor vé-
gül ő is megtért, egy kicsi, jellemzően 
fiatalokból álló közösségben. A huszo-
néves pedagógus- és orvostanhallgatók 
élő, vibráló hite magával ragadta őt is. 
Vele együtt csatlakozott a családunk eh-
hez a közösséghez. Igazi lelki-szellemi 
otthonra leltünk. Gyermekként hatalmas 
élmény volt átélni azt a bajtársiasságot, 
szeretet és segítőkészséget, ami a gyüle-
kezetet jellemezte. Többször előfordult, 
hogy néhány hétig, hónapig nálunk szállt 
meg egyik-másik fiatal tesó, amikor épp 
nem kapott kollégiumi helyet. Egy má-
sik alkalommal nekünk dobták össze a 
pénzt a többiek, amikor észrevették, hogy 
a hónap utolsó hetében már nincs mit az 
asztalra tenni. Láthattam csodálatos meg-
téréseket, gyógyulásokat, szabaduláso-
kat, közösen megélt örömöt és bánatot.

Az a közösség ma már nem létezik. 
Édesapám élete viszont Krisztusban vég-
leg megváltozott, sosem lett olyan, mint 
azelőtt. Anyukámmal közösen három 
gyermeket nevelt fel. Mindegyikünket 
a Jézusba vetett, élő, feltétel nélküli hit-
re, és a vallásossággal, csordaszellemmel 
szembeni folyamatos ellenállásra tanított. 
És továbbra is – immár vállalkozóként – 
dolgozott. Rengeteget. Azt szerette volna, 
hogy mi már más feltételekkel, más rajt-
kockáról indulhassunk el az életben, mint 
ő. Ezt a vágyát még itt a Földön láthatta 
beteljesülni.

Egyetemi oktatóként, gyülekezeti szol-
gálóként, családapaként, amikor krízis- 
helyzetben vagyok, az emberek közül el-
sőként mindig édesapámra gondolok. Sok 
kiváló, bölcs, vagy éppen tanult emberrel 
van szerencsém találkozni az életben. A 
legtöbb bölcsességet, valóban használha-
tó tanítást, életpéldát azonban egy nyolc 
általánost végzett, cigánysorról származó 
gépkocsisofőrtől kaptam. Attól, aki igazá-
ból nem is nagyon bánta, hogy neki senki 
nem lehet öcsi. 

Dr. Csonka Arnold

Egy cigánynak senki nem öcsi

útját: esténként Bibliát olvasunk, imád-
kozunk, együtt megyünk közösségbe, a 
budapesti Felsőerdősori Metodista Gyü-
lekezetbe. 

Hálás vagyok Istennek, hogy még 
gyerekként bezártam Jézus Krisztust az 

életembe, és bár egy időben elhagytam őt, 
de ő sosem hagyott el engem.

,,Higgy az Úr Jézus Krisztusban és 
üdvözülsz, mind te, mind a te házad né-
pe.” (ApCsel 16,31) Erre az igére nézve 
szeretnék élni, és gyermekeimnek is át-

adni a hitet, megtanítani, amit egykor én 
is megkaptam édesanyámtól és a gyüle-
kezettől, és elmondani nekik, hogy vá-
lasszák az életet, mert Isten nélkül nincs 
élet.

Sibak Bernadett

Kedves Olvasó!
A Tükör eddigi számai az internet-
en a www.cimok.hu weboldalon 
érhetőek el.

Köszönettel fogadjuk észrevéte-
leiket, javaslataikat az info@cimok.
hu címen. Hálásak vagyunk, ha 
ezzel is segítik a cigánymisszió 
ügyének előmozdítását.


