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Előszó
A 2014-ben útjára bocsátott Cigánymissziós Módszertani Füzetek szakmai
nyitott kiadványsorozat megjelenésének szándéka az volt, hogy égető társadalmi problémák megoldásában, elvetettségben vagy éppen nyomorban élő
emberek megsegítésében, ismeret hiányában fogant előítéletek, ellenségeskedés tompításában, megszüntetésében működjön közre. A cigányság helyzete,
a mindennapi életet megmételyező feszültségek, a reménytelennek vélt évszázadokra visszanyúló viszályterhes együttélés valódi gyógyírért kiáltanak. A
szociálpolitikai integrációs törekvések és az egyházi missziós kezdeményezések külön-külön és együtt is igyekeznek orvosolni a problémákat. Ezen felül
egyre elfogadottabbá, elismertebbé válik a keresztény közösségek munkájának tartós hatékonysága. A „Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon” című, Gyetvai Gellért és Rajki Zoltán által írt szociológiai kutatási
eredményeket bemutató könyv is valós életváltozásokról, egyéni és közösségi
szintű helyreállásról, társadalmi integrációs erőről számol be.
A megoldási lehetőségek adottak tehát, de az óriási megművelendő területhez arányosított erőforrások kellenek. Szükség van anyagi jellegű erőforrásokra, erkölcsi támogatásra, de még ezeknél is nagyobb szükség van tenni
akaró, munkába álló, aratásba induló emberekre.
Az öt protestáns egyház – baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és
református – cigánymisszióinak vezetői által összeállított, hozzáértő szerzők
által írt és a Cigány Módszertani és Kutató Központ által kiadott Kézikönyv a
cigányok közti szolgálathoz – Cigánymissziós Módszertani Füzetek II. elsősorban az aratásba induló vagy éppen elköteleződött munkások bátorítására, megsegítésére szolgál. Tapasztalaton alapuló, gyakorlatias segédlet azoknak, akik
elhívást kaptak Istentől a cigányok közötti szolgálatra, de sok kérdésben tanácstalanok, útbaigazításra van szükségük az elinduláshoz vagy a továbblépéshez.
A tizenöt témát kérdés-felelet formában feldolgozó kézikönyv az átlag
szolgálóban felmerülő dilemmákra hivatott holisztikus megközelítéssel válaszolni. Természetesen kis szelete ez annak a többszörösen összetett, sokszor
magányos munkának, amely elhívás, elköteleződés, feltétel nélküli elfogadás
és szeretet nélkül eredménytelen. Éppen ezért lett nyitott sorozat a Cigánymissziós Módszertani Füzetek.
Patkás Rita
Cigány Módszertani és Kutató Központ

A szerzőkről
Bakay Péter
lelkész, cigánymissziói referens
Magyarországi Evangélikus Egyház
Dani Eszter
lelkész, missziói irodavezető
Magyarországi Református Egyház
Durkó Albert
lelkész, misszióvezető
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
Dr. H. Kovács Eszter
nyugalmazott fogorvos és tisztifőorvos
aktív missziómunkás: mentor és moderátor
Tágas Tér Baptista Gyülekezet / TTGY Egyesület
Dr. Khaled A. László
lelkész, szuperintendens
Magyarországi Metodista Egyház
Kovács Bálint
lelkész, cigánymissziós vezető
Magyarországi Baptista Egyház
Kurdi Zoltán
tanító, ének-zene és hittanár,
lelkész, cigánymissziós vezető
Magyarországi Metodista Egyház
Lacziné Somogyi Tímea Anna
szociológus
Kecskeméti Református Egyházközség Cigánymissziós szolgálata,
Pancsinelló játszóház

84

Cigánymissziós Módszertani Füzetek II.

Puporka Gusztáv
szociálpedagógus, roma ifjúsági vezető
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, Magyarországi Baptista Egyház
Surman László
teológus-lelkész, vezető presbiter
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
Szabóné Dr. Kármán Judit
romológus, nevelésszociológus, főiskolai docens
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Semmelweis Egyetem Budapest
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Szegedi Tivadar
lelkipásztor, cigányok közötti missziómunkás
Magyarországi Baptista Egyház
Szentesi Zoltàn
teológus-lelkész, vezető presbiter
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
A fotókat készítették: Balogh Máté, Dani Eszter, Patkás Rita,
Varga Gábor Vargosz

„Amennyiben ma a Kárpát-medencében élő felekezetek, gyülekezetek komolyan
veszik Krisztus küldetését, nem háríthatják el a cigányok közötti szolgálatot. Ez nem
egyes, erre kiválasztott karizmatikus „misszionáriusok” feladata csupán, hanem a
gyülekezet közösségének az odafordulása, Krisztus testének a szegények közötti
szolgálata.”
Dani Eszter, Magyarországi Református Egyház

„Nem jó motiváció, ha azért akarok szolgálni, hogy kiteljesedjek. A szolgálat önmagam halálát jelenti, teljes megalázkodást, a cigány emberek lábmosását. Itt nem én
vagyok a nagy, a bölcs, a mindent tudó, a tapasztalt, az elöl járó, hanem én vagyok
a szolga, akit Isten használ, hogy szeretetével átöleljem az elveszettet, elutasítottat,
útszélre dobottat.”
Durkó Albert, Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió

„Ahhoz, hogy valaki az Isten igéjét magyarázza, nem kell teológiai doktornak
lennie. Megtért, Krisztusban új életet kapott embernek viszont igen, akinek megfelelő mértékű bibliaismerete van, és akit kiképeztek arra, hogy miként kerülje el
a tévtanításokat. Arra kell törekedni, hogy minél több hívő cigány ember váljon ne
csak a Biblia olvasójává, de hirdetőjévé, magyarázójává is.”
Bakay Péter, Magyarországi Evangélikus Egyház

„A kérdések megoldása komplex társadalmi erőfeszítést igényel, de sok példa igazolja, hogy a roma keresztyén közösségekben megerősödik a tanulási kedv. Sok lehetőség van az olvasásra, hiszen a hívők számára a Biblia és a keresztyén irodalom
olvasása belső igénnyé válik.”
Kurdi Zoltán, Magyarországi Metodista Egyház

„Az előítélet sajnos még a keresztyén közösségekben is megvan, és a „jobb a békesség” elve miatt a külön gyülekezetet szorgalmazzák. Az egymás elfogadásában a
cigány emberek jobb példát mutatnak a magyaroknak, mert a megtérés előtt ők is
elutasítóak a magyarokkal szemben, de a megtérés után hamarabb tudnak nyitni.”
Kovács Bálint, Magyarországi Baptista Egyház

