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„Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.”  Máté 7,12

A 90-es évek elején, a Budapestre felköltöző cigány családban meg-
jelent egy fehér bőrű, szakállas, kedves ember. Nem mesélt, nem be-
szélt Istenről, de annál többet kérdezett. Szüleim mindig mondogat-
ták: „Ez egy gádzsó (nem cigány), nem engedjük, hogy járkálj vele!” 
Minden, a szüleim által kimondott tiltó szó ellenére ragaszkodtam 
ehhez az emberhez, és követtem, ahova csak ment. Később szüleim 
kérésére ő lett a keresztapukám. Ez a gádzsó ember nem feledke-
zett meg a keresztapai teendőkről, még akkor sem, amikor szüleim 
meglopták. Fizette az ebédemet, tanácsokkal látott el. Amikor már 
nagyobb lettem, egy dolgot mondogatott mindig: „I have a dream” 
(Van egy álmom). És mivel mertem nagyot álmodni, középiskolába 
jelentkeztem, első gyerekként a családból.

Várunk!
Elsőéves középiskolás voltam Gyöngyösön, amikor a Gyulai Pál utcai 
gyülekezetben elszavaltam istentisztelet előtt Siklós József „Macedon 
férfi ” című versét. Az istentisztelet után a keresztapám bemutatott egy 
nyugdíjazott lelkészasszonynak, aki egy nap bejött a középiskolába 
és ezt mondta: „Ma öt órakor kezdődik az ifjúsági alkalom. Várunk!” 
Amikor elmentem, középiskolások és elsőéves főiskolások között ta-
láltam magam, akik készségesen és szeretettel fogadtak be maguk 
közé, nem nézve, hogy ki, és milyen származású vagyok. Olvastunk a 
Bibliából, majd beszélgettünk és ifjúsági énekeket énekeltünk.

„Ahhoz, hogy szeretni tudjanak téged, először 
neked kell őket szeretned!”
Az ifjúságban töltött idő során megszerettem az énekeket, és el-
kezdtem gitározni. Az első akkordokból már eljátszhattam a ked-
ves énekeimet. Elhívtam gyerekkori barátomat, és már ketten jár-
tunk a közösségbe. Amikor elkezdtem magam lapozgatni a Bibli-
át, megerősödött bennem a kérdés, hogyan fogadhatnám be Jézust a 
szívembe. Egy kedves református lelkész barátom segítségével be-
hívhattam Jézust az életembe. A kezdeti lépést később sok lépés kö-
vette, de már nem egyedül kellett ezeket a lépéseket megtennem. 

Anyukámat nyolc éves koromban ismertem meg, addig nagy-
szüleim neveltek. Az anyukám 11 gyermeke közül a legkevésbé vol-
tam a kedvence. Mindig vágytam a szeretetére, az ölelésére, de csak 
bántást, szidást kaptam, ahogy nevelőapámtól is. A szeretetlenség 
olyan volt, mint egy fal. Felfedeztem, hogy van egy fegyverem ez 

Hatodik éve, hogy az Úr gyermeke vagyok. Hálás vagyok neki ezért 
a kegyelemért. Sokan segítettek abban, hogy idáig eljussak, de a 
családomtól annál több hátbavágást kaptam. Lenéztek és gúnyoltak, 
így nem csoda, ha hívő életemben többször is meghátráltam. Ám az 
Úr szeretete végül mindig megtartott.

A gondok akkor kezdődtek, amikor a lányaimnál súlyos betegsé-
get állapítottak meg, és egymás után meg is műtötték őket. Aztán sor-
ban az unokáim is megbetegedtek. Én pedig azon rágódtam, hogy mi-
ért az én családommal történik mindez, és elfordultam Istentől.

Több évig dolgoztam az evangélikus egyház földmunkaprogram-
jában. Mivel a munkát mindennap reggeli áhítattal kezdtük, ekkori-
ban az Isten közelében voltam. Aztán lábfájás miatt ott kellett hagy-
nom a munkát, mert nem akartam, hogy a többiek dolgozzanak he-
lyettem. Elfogadtam, hogy így alakult, mert tudtam: így kell történnie. 

Rájöttem, hogy az Úr ezzel a helyzettel azt mutatta meg, hogy 
nemcsak a családommal kell foglalkoznom, hanem magammal is. 
Ezért elmentem orvoshoz, és kiderült, hogy hasi daganatom van. 
Amikor a műtétre került volna sor, gyulladást találtak a szerveze-
temben, így elhalasztották a beavatkozást. Tüdőgyulladást és szö-
vődményeket, valamint hörgőszűkületet állapítottak meg. Én pe-
dig ismét meginogtam a hitemben. A szövetminta azonban végül jó 
eredményt mutatott.

ellen, méghozzá az imádság. Imádkoztam, hogy Isten rombolja le a 
szüleim és a köztem lévő falat, hogy elfogadjanak és szeressenek, 
mint gyermeküket. Miközben ezért imádkoztam, a szívemben leg-
belül megszólalt egy hang: „Ahhoz, hogy szeretni tudjanak téged, 
először neked kell őket szeretned!” Ezt követően meghallgattam a 
szüleimet, és ők is kikérték a tanácsomat. Majd Isten adott erőt és 
elég szeretetet, hogy át tudjam ölelni az anyukámat.

Van Isten!
Nevelőapukám megkért, hogy beszéljek neki Jézusról. Miközben 
meséltem, egyszer csak felkiáltott. „Van Isten!” Aztán hallott egy 
belső hangot: „Ne higgy a gyermeknek, mert nincs Isten!” Ennek 
ellenére végül ő is elfogadta Jézust személyes Megváltójának.

Egy gádzsó ember szeretete vezetett Krisztus elé, ahol meghall-
hattam a hívó szavát, és befogadva Őt, megismertem a szeretetet. 

Jónás Zsolt

Van egy álmom…

Békesség Istennél

Jézus ma is belép emberek életébe
A cigánymisszió nem néhány Don Quijote-i nagy álmodozó szélmalomharca, akik mellé csatlakozik pár hozzájuk hason-
ló Sancho Panza-i együgyű fegyverhordozó, hogy kiteljesítsék a nagy – semmit. Az Evangélium a cigánymisszióban is em-
bereket ér el, életeket ment, kapcsolatokat rendez, szent közösséget hoz létre, engedelmessé tesz Isten iránt.

Ennek bizonyítékával, ugyanakkor bátorításul osztjuk meg a kedves olvasókkal az alábbi bizonyságtételeket – azzal a lel-
kesítő üzenettel, hogy Jézus ma is belép emberek életébe, elkezd növekedni, kiteljesedni a benne hívőkben, az újonnan 
születettekben.

Köszönjük cigány testvéreinknek őszinte feltárulkozásaikat, sokunk életét megérintő szolgálatukat.
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Aztán egy éve súlyos baleset történt a kisebbik fi ammal, aki 
szintén a földmunkaprogramban dolgozik. Bontás közben rádőlt 
egy fal, életveszélyes állapotba került. Édesanyaként nagyon fájt lát-
ni a gyermekem szenvedését, de az Úr ekkor is velem volt, erőt és 
békességet adott, én pedig arra kértem őt, hogy ne csak a fi amon se-
gítsen, hanem azon a hívő testvéremen is, aki felelősnek érezte ma-
gát a történtekért. Köszönöm az Úrnak, hogy élve visszakaptam a 
gyermekemet, és köszönöm a támogatást a gyülekezeti tagoknak, 
akik végig velem voltak, és nem engedtek összeroppanni.

Gallyas Piroska

Király Sándor is meghallhatta Isten hívó szavát. Sokéves el-
lenállás után igennel válaszolt a hívásra, és személyes megvál-
tójaként szívébe fogadta a helyette is kereszthalált halt Jézus 
Krisztust. Azóta nagy örömmel és őszintén tesz bizonyságot 
viharos útkereséséről, megtérésének körülményeiről.

Sándor 1977. február 19-én, Kiskunhalason született egy tíz-
gyermekes roma család tizedik gyermekeként, majd Kiskőrösön 
nőtt fel. Szülei szorgalmas, tisztességes munkásemberek voltak, de 
a zeneművészet is közel állt a családhoz, hisz édesapja képzett ze-
nészként hegedűn játszott. Elmondása szerint, bár nem voltak jómó-
dúak, sosem szenvedtek hiányt semmiben. Római katolikusként ne-
velkedett, de nem jártak templomba, és a vallást sem gyakorolták. 
Szülei korai halála után kisiklani látszott az élete, de a viszontagsá-
gos útján Krisztus fi gyelmeztette, majd megállította őt. 

– Édesanyám 61 évesen, édesapám 65 évesen halt meg. Ekkor 
elszabadult velem a világ! Sok rossz döntést hoztam az életemben. 
Tetteimnek pedig megvolt a következménye, amiért családom és én 
is sokat szenvedtünk – vállalja nyíltan Sándor, aki az általános is-
kola elvégzése után nem tanult tovább. 17 évesen élettársi viszonyba 
került egy lánnyal, akivel megtérése után összeházasodtak.

– Akkor még nem ismertem a mi élő Istenünket, de kerestem őt. 
2000 nyarán fi gyelt fel először keresztény fi atalok utcai szolgálatá-
ra. – Kiskőrösön több roma fi atallal együtt találkoztunk néhány ke-
reszténnyel, akik igét hirdettek a város központjában. Ezek a testvé-
rek imádkoztak értem, elmentünk a gyülekezetükbe, ahol fehér ru-
hások álltak a medence mellett. Nem értettük igazán, mi történik, 
megérintett Isten, de nem találtam ott a helyem, így nem mentem 
többé abba a gyülekezetbe… 

Úgy tűnt, ez a találkozás a hittel nem volt számára meghatáro-
zó. Sőt, inkább egyre mélyebbre süllyedt. Zülleni, inni kezdett, ve-
rekedések miatt pedig börtönbe került. 

– Nehéz volt ez az időszak és csak Istenre számíthattam. Napi 
8-10 órát olvastam a Bibliámat, amit egy cigányasszonytól kaptam, 
és imádkoztam. Sajnos még akkor sem változtam meg igazán, így 
amikor kiszabadultam, már nem kerestem Istent. A Biblia évekig a 
szekrény tetején porosodott… Egészen 2011 októberéig, amikor is a 
kiskőrösi romatelepre baptista testvérek jöttek evangelizálni és az 
egyik családnál tartottak istentiszteletet. Messziről fi gyeltem őket. 
Aztán az egyik alkalomra én is elmentem, de megálltam a küszöbön, 
vizsgáltam, nem valami szekta-e. De visszakerestem a Bibliámban, 
tényleg azt mondják-e, amit Isten. És igen, azt mondták! Akkor meg-
érintett Isten, én pedig feléje fordultam teljes valómmal. – Bár ezután 
minden alkalomra elment, még nem volt személyes kapcsolata az Úr 
Jézussal. Viszont párjával felismerték, hogy paráznaságban élnek, 
ezért 2012. március 24-én Isten előtt is összekötötték életüket. Azu-
tán újabb fordulat következett. – Áprilisban missziós útra mentünk a 
kiskőrösi lelkipásztorral a gyergyószentmiklósi romákhoz, megnézni, 
mit végzett el Isten az ottaniak életében. A vendéglátó helyi lelkipász-

Új életet kaptam

tor az egyik nap megkérdezte tőlem, újjá vagyok-e születve és meg-
vallottam-e az Úr Jézusnak a bűneimet? Bár igennel válaszoltam, 
valójában nem volt igaz. Az aznap délutáni istentiszteleten nem volt 
már nyugovásom. Imádkoztam, és ezt mondtam: „Uram, én az éle-
temet teljesen neked akarom adni!” Az istentisztelet végén a pásztor 
kérte, hogy maradjon a teremben, aki be akarja fogadni az Úr Jézust 
az életébe. Ezt a hívást vártam. Odamentem a lelkipásztorhoz, és így 
szóltam hozzá: „Át akarom adni az életemet az Úrnak, és meg aka-
rom vallani a bűneimet.” A mi lelkipásztorunkkal együtt hármasban 
letérdeltünk, ők imádkoztak értem, én pedig elmondtam a bűneimet 
az Úr Jézusnak. – Sándor nem tudta szavakkal visszaadni, milyen 
csodát élt meg akkor. Isten Lelke megérintette őt. – Éreztem a Szent-
lélek vezetését a bűnvallásom közben. Olyan bűnöket is az Úr Jézus 
elé tártam, amikről senki nem tudott. Akkora szeretetet soha nem 
éreztem, mint ott. Sírva soroltam a bűneimet, és sírtam, csak sírtam. 
De ez örömkönnyek hullatása volt, mert Jézus levette a szívemről azt 
a nagy követ, ami előtte nyomott, fojtogatott a bűneim miatt. Az Úr 
Jézus eltörölte bűneimet, és új életet adott. – Megértette a János 3, 
3-7-ben olvasható igét: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki 
nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 
Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne 
csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: újonnan kell születnetek.”

Király Sándornak azóta személyes kapcsolata van az Úr Jézus-
sal, hittel vallja, Krisztus megváltoztatta a szívét, a gondolkozását, 
az egész életét. 

– 2013. június 22-én bemerítkeztünk a feleségemmel, a lányom-
mal és a fi ammal. A megszentelődés, Isten útján járunk a csalá-
dommal, feleségemmel és hét gyönyörű gyermekünkkel. Persze 
vannak próbák és nehézségek, de az Úr Jézus mindig megsegít, hisz 
Isten jobbja felemeli az ő gyermekeit. Nagyon hálás vagyok, mert 
tudom, élő Istenem van, aki minden igaz szívű kereszténnyel sze-
mélyre szabottan foglalkozik. Sose hagy el, örök életet adott Fia, az 
Úr Jézus által. Övé legyen minden dicsőség!

Találkozások
Cigánymissziós Módszertani Füzetek I.
A magyarországi protestáns cigánymissziók összefogásának ered-
ménye először a TÜKÖR című kiadvány megjelenésében nyilvá-
nult meg – amely immáron negyedik számával szól az olvasókhoz. 
A közelmúltban pedig útjára indult a Cigánymissziós Módszertani 
Füzetek nyitott sorozat is. A kiadvány ál-
tal az együttműködő öt protestáns egyház 
cigánymissziós tapasztalatait osztják meg 
arról, hogyan lehet a kapcsolatteremtéstől 
eljutni a békés együttélésig.

A Cigánymissziós Módszertani Fü-
zetek első számában, amely a Találko-
zások címet viseli, az öt cigánymisszi-
ós vezető ír a cigányokkal való első ta-
lálkozásaikról és küldetésükről. Ezek az 
életutak bátoríthatnak mindenkit a cigá-
nyokkal való találkozás kezdeményezé-
sére. A szerzők arra hívják fel a fi gyel-
met, hogy cigányoknak és nem cigányok-
nak egyaránt tenniük kell az előítéletek 
leküzdéséért, az egymás közötti falak le-
bontásáért. 

A Cigánymissziós Módszertani Fü-
zetek beszerzéséről érdeklődni lehet az 
info@cimok.hu e-mail címen.


