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

Máté 7,12

Határon túli cigánymisszió
Kivételesen képek nélkül jelenik meg a Tükör, mert a benne olvasható szavak épp eléggé színesek, ékesek és képek nélkül is képesek arra, hogy
bátorító körképet adjanak a Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben folyó cigánymissziós szolgálatról, így ezen keresztül bepillantást engedjenek nemcsak az ottani tényleges, gyakorlati ténykedésbe, hanem – elsősorban – a magyar ajkú cigányság helyzetébe, és az Úr nevében történő találkozások örömébe is. A cigánymisszió valóban átlép határokat…

Tovább a megkezdett úton
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház berkein belül hosszú idő óta foglalkoztak
cigányok közötti szolgálattal, ám a munkatársak csak 2012-ben váltak szervezett
munkacsoporttá. Közülük a komáromi Selye
János Egyetem Református Teológiai Karán
hitoktatóként végzett Tóth Zsuzsanna a legismertebb, aki több mint négy éve irányítja
referensként a felvidéki Református Cigánymissziót lelkészek, pedagógusok és önkéntesek segítségével.
Szolgálatuk jelenleg nyolc településen zajlik: Komáromszentpéteren, Csatán, Rimasimonyiban, Rimapálfalván, Nagybalogon,
Vígtelken, Szalócon és Nagygéresen, lefedve a
felvidéki magyarajkú roma lakosság elhelyezkedését, a bővülésre azonban folyamatosan van
lehetőség. A Cigánymisszió egyelőre minden
helyszínen gyermek- és ifjúsági misszióként van
jelen, amely természetesen kapcsolódási pontot
is jelent a felnőttek felé. Ilyen például a családi nap és az ünnepváró alkalmak, de több helyen
működik színjátszó csoport is. Csatán szavalóversenyt, nemzetközi roma napot és roma holokauszt-megemlékezést szerveznek, ezzel is
erősítve a helyi közösségeket.

A felvidéki Református Cigánymisszióban
kiemelt fontosságúak a missziós programok,
melyeken aktívan részt vesznek a települések fiataljai: Komáromszentpéteren házi gyermek-istentiszteleteket tartanak, Rimasimonyiban
ifjúsági bibliaóra működik, filmvetítéssel, élménypedagógiai játékokkal színesítve. A helyszínek többségén rendszeresek az evangelizációs
alkalmak, évente egy-két alkalommal, zenével,
igemagyarázattal és bizonyságtételekkel, és egyre bővül a nyári gyermek- valamint ifjúsági táborok létszáma is.
A hitéleti alkalmakon túl számtalan lehetősége van a fiataloknak arra, hogy megéljék a közösséghez tartozás, az alkotás és a szórakoztató
tanulás örömét. Ilyenek például a nagybalogi gitáralkalmak, vagy a helyi asszonyok által tartott
főzőtanfolyamok, a sportnapok, rajzversenyek,
valamint a kézműves foglalkozások, melyek
minden ünnepvárás elengedhetetlen kellékei, legyen szó adventi koszorú készítéséről, vagy tojásfestésről.
A cigány identitás megerősítését szolgálják az említett szavalóversenyen és színjátszócsoporton túl a táborokban szervezett cigány
népismereti előadások és a cigány táncoktatás.

A felvidéki Református Cigánymisszióban szolgáló lelkészek és munkatársak számára folyamatosan lehetőség nyílik továbbképzésen való
részvételre, ahogyan a tapasztalatszerzésre is a
Magyarországi Református Egyház cigánymiszsziójának alkalmain.
Isten kegyelmének köszönhetően a folytatással kapcsolatban is egyre több dolog válik
biztossá ebben a szolgálatban: nemrégiben kezdődött el a Cigánymissziós Központ felújítása
Felsővályban, húsvét előtt pedig az új ifjúsági
zenekar, az ÉRTED állt össze egy evangelizációs körútra, imával, bizonyságtételekkel szolgálni a kis gömöri közösségekben. A HEKS (Svájci
Protestáns Egyházak Segélyszervezete), mint a
felvidéki Református Cigánymisszió egyik fő támogatója, két-két tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház megalapításában segít majd – ez utóbbi
sem egyházi, sem pedig állami szinten nem történt még meg az országban. Emellett szintén
zajlik a novemberi, első cigánymissziós konferenciával kezdődött stratégia megalkotása,
különös tekintettel a felvidéki református gyülekezetekkel történő kapcsolatfelvételre és cigánymissziós kezdeményezéseik feltérképezésére.
Dezső Attila

„Eredj az utakra, a sövényekhez…”
itthon és Erdélyben
Európa szívében még ma is százezrek élnek
úgy, hogy az emberi léthez alapvetően szükséges dolgok sem állnak a rendelkezésükre. A
szegénység, az írástudatlanság, az óriási munkanélküliség hihetetlen mély lelki és fizikai sötétségbe taszította a cigány népet.
Mint újjászületett keresztyének a megoldás
kulcsát abban látjuk, hogy az evangéliumot, a
Jézusról szóló örömhírt visszük el a cigánytelepekre.
Hosszú évek tapasztalata bizonyítja azt,
hogy azok, akik szívükbe fogadták Jézust, életük minden területén komoly változásokon
mentek át. Az evangélium terjesztésével egy
időben természetes az, hogy az emberek szük-

ségein is megpróbálunk minden tőlünk telhető
módon segíteni.
Történetünk 1998-ban kezdődött, amikor is
megalakult Magyarországon a Keresztény Cigánymisszió Alapítvány. Alapítója Kőszegi Dániel, elnöke pedig Dan László. A munka és a
tevékenység azonban nagyon hamar átterjedt
az erdélyi területekre. Ennek nyomán 2000-ben
Romániában is bejegyezték az alapítványt.
„Eredj az utakra, a sövényekhez…” Lukács
14:23. A Biblia ezen gondolata indította el a cigányság felé az alapítvány szellemi hitelődjét,
Kopasz Jenőt, Kőszegi Dániel édesapját. Az 197172-es években történt eseményekre a történelem
„az uszkai cigányok életváltozásaként” emlékszik.

Hogyan lettek mássá azok az emberek, akik
Isten megismerése következtében minden szempontból életváltozáson mentek keresztül?
Alapítványunk kiterjedt munkáját a magyar
ajkú cigányság felé Romániában az erdélyi területeken a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségével együttműködésben végzi.
Az Alapítvány által létrehozott és támogatott
gyülekezetekben képzett lelkipásztorok és avatott missziómunkások végzik a gyülekezetplántáló és pasztorációs munkákat. Iskoláinkban
szakirányú diplomával rendelkező pedagógusok tanítják a gyermekeket, akiknél a szakmai
felkészültségen túl nagyon fontos kritérium az
is, hogy szeressék és elfogadják a cigány gyer-
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mekeket. Az anyagi feltételeket magyarországi
cégek és alapítványok, külföldi alapítványok és
gyülekezetek biztosítják, valamint önkéntesek
fizikai munkával, vagy éppen gyerekek közötti
szolgálattal segítik tevékenységünket.
Egyik legfontosabb küldetésünk, hogy új
gyülekezeteket hozzunk létre, és azokat lelkigondozzuk. Az elmúlt húsz év alatt több mint
hatvan helyszínen tettük ezt meg. A cigány emberekre és közösségekre jellemző a fogékonyság
és az új dolgok iránti lelkesedés is, de örömmel tapasztaljuk, hogy gyülekezeteink tagjai,
az általunk tanítottak és lelkigondozottak sokat léptek előre a hűség és kitartás területén is.
Természetesen vannak olyanok, akik lemorzsolódnak a közösségektől, de Istennek legyen hála
azért, mert többségben vannak azok, akik stabilizálódtak, életük megváltozott, és egyre többet
tesznek ők maguk is azért, hogy körülményeik is megváltozzanak. Egyértelműen látható az,
hogy az életváltozásukkal és megtérésükkel, valamint a gyülekezetbe való beépülésükkel együtt
a munkához és a tanuláshoz való viszonyulásuk
is jó irányban változott meg.
Isten segítségével mindezidáig harminchárom imaházat építettünk, vagy alakítottunk át.
Gyülekezeteink a kis létszámú – 15-20 fős – házi közösségektől a 150-200 fős nagyobb gyü-

lekezetekig terjednek. Vasárnaponként ezres
nagyságrendben imádják és dicsőítik cigány
testvéreink az élő Istent.
After School programokban 310 gyermeket
oktatunk hét helyszínen. A programban résztvevő gyermekek természetesen az állami oktatásban is részt vesznek, s egy-egy tanulással
eltöltött délelőtt után érkeznek a mi iskoláinkba,
ahol főtt étellel várjuk őket, és hozzáértő tanáraink kis létszámú – 10 fős – osztályokban foglalkoznak velük. Az oktatási tevékenységek között
fontos feladat a felzárkóztatás, az egyéni képzés,
házi feladatok elvégzése, angoltanítás. De nem
maradhat el a játék, a kreatív kézműves foglalkozás, valamint a hétköznapi élet kérdéseinek
megválaszolása és a hitbeli dolgokban való segítségnyújtás sem.
Bibliaiskolai képzés 63 felnőtt részvételével
négy helyszínen történik. A cél, hogy megtért, újjászületett, írni-olvasni jól tudó és a gyülekezetekben is jól munkálkodó embereket válasszunk
ki, akiket négyéves képzésben – a hétvégi oktatások keretén belül – tanítunk teológiai szakemberek, lelkipásztorok bevonásával arra, hogy ők
legyenek a későbbiekben saját népük lelki vezetői. Írás-olvasás oktatás is folyik azokon a
területeken, ahol mind a mai napig problémát jelentenek ezek a dolgok. Az elmúlt közel húsz év

6. évfolyam, 2. szám

során több száz embernek segíthettünk írni és olvasni, s juthattak így minőségibb élethez.
Éves szinten 4-500 hátrányos helyzetű gyermeknek jut lehetőség táborainkban kulturált pihenésre, de itt mód nyílik jobban megismerni
egy-egy gyermek életét, nehézségeit és örömeit is.
Fiataljaink, valamint nők és férfiak részére
szervezünk és tartunk konferenciákat, ahol a cigányok sajátságos kérdéseivel és problémáival
foglalkozunk. Egészségügyi, oktatási és teológiai háttérrel és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek bevonásával próbálunk választ adni a
felmerült kérdésekre, és segítséget adni az élet
útvesztői közti eligazodáshoz.
Évente 10-12 alkalommal tartunk sátoros
evangélizációt, bemerítési istentiszteletekkel
összekötve, melyeken folyamatosan nagy az érdeklődés. Azok, akik személyes döntést hoznak
Jézus Krisztus követésére és beépülnek egy-egy
helyi gyülekezetbe, a lelkipásztorok és missziómunkások segítségével kapnak útmutatást és segítséget életvezetési kérdésekben.
Hálásak vagyunk Istennek az átélt csodákért, s az a hitünk és reménységünk, hogy Isten
megáldja az elvégzett munkát, s a gyümölcsök
maradandóknak bizonyulnak.
Dan László

Cigányok Vajdaságban
A cigány nép felé irányuló misszió spontán indult el Vajdaságban úgy húsz évvel ezelőtt, amikor néhány lelkipásztor házi csoportot indított
köztük. Az első tevékenységek azonban már a
’90-es évek elején történtek a jugoszláv polgárháború idején, amikor a nép elszegényedett és
nélkülözött. Sok vajdasági szerb, cigány, szlovák
és magyar ember együtt állt sorba a gyülekezetek kapujában, remélve, hogy segítséget kapnak.
Itt képződtek azok a kapcsolatok, amelyek az
ezredforduló környékén megtérésekhez és házi
csoportok létrejöttéhez vezettek.
A roma nép Szerbiában nem egységes. Különösen Vajdaságban igen színes, egymástól eltérő
közösségek léteznek. Többek között megkülönböztethetjük a magyar anyanyelvű, az arhaikus
román nyelvet beszélő, a szerb, a muszlim vallású,
a macedón és más cigány csoportokat. A 2011-ben
készült népszámlálás adatai szerint Vajdaságban
közel ötvenezer roma nemzetiségű él. De nem
mindenki vállalja fel identitását. Van, aki askálinak, szintinek vagy egyiptominak vallja magát.
Vajdaságban és egész Szerbiában az egyedül elfogadott és használt név a cigányokra a roma. Attól
függően, hogy melyik népcsoport mellett élnek,
azok vallását veszik fel. Így létezik ortodox, katolikus, muszlim és egyre több protestáns roma.
A legtöbb roma városok és települések peremén lakik, nagyon szegény és nehéz körülmények között. A mahalákban (külvárosokban) az
alapvető infrastruktúra sok helyen hiányos. Na-
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gyon kevés az aszfaltozott utca, nincs szennyvízcsatorna, utcai világitás, nincs megoldva a
szemételhordás, és így tovább.
Csantavéren Varga Tibor, a Golgota gyülekezet pásztora roma gyerekekkel barátkozott
meg, megnyitota az otthonát, enni adott nekik,
megtanította őket például kezet mosni. Később
dicsőítő dalokat és bibliai történeteket tanítottak
nekik. A rendszeres bibliaórák 2000-ben kezdődtek. Bizonyos ideig napi 30 adag főtt ételt adtak ki gyerekeknek és időseknek. Több helyen
besegítettek roma családoknak: kályhát építettek
vagy tűzhelyet vettek.
A roma Zvezdan Bakic a zombori pünkösdi gyülekezet presbitere. Apatinban, egy családi
ház udvarában szervezett először evangélizációt, ahova dél-Szerbiából hívott egy roma dicsőítő csoportot. Amikor megkezdték a programot,
az udvarban rövid időn belül több mint száz ember jött össze. Azon az első alkalmon sok beteg
meggyógyult és sokan megtértek. Megkezdődhettek a rendszeres alkalmak. Három évvel
ezelőtt az Úr segítségével sikerült egy házat vásárolniuk, amelyet öszefogással a testvérek nagyon szép imaházzá alakítottak.
Pásztor András, feketicsi igehirdető a ’90-es
években sokat járt otthonunkban. A polgárháború idején nem közlekedtek a buszok, de ő minden
héten kétszer kerékpárral eljött Bácsfeketehegyről (50 km távolságról), hogy Zentán és Kanizsán
meglátogassa a romákat, akik nyitottak voltak az

evangélium felé. Nagy hatással volt rám az ő buzgósága és a romák felé tanúsított szeretete. András azóta több roma házi csoportot alapított.
Kucorában a romák között élénk gyülekezeti
élet folyik. E településről indulva 12 más helyen
alakult házicsoport. Aleksandar Subotin, roma
testvér vezeti ezt a munkát. Nagyon nehéz élete
volt. Fiatalkorában szülei elváltak, húgától is elszakadt. Ő a nagyszüleinél nőtt fel nagy szegénységben. Állandóan betegeskedett. Valaki egyszer
meghívta nagytatáját a gyülekezetbe, és ő elment
vele. Amikor hallotta, hogyan imádkoznak, ő is
kért imát, Isten meggyógyította a betegségből és
meghallgatta azt az imáját is, hogy húgával néha találkozzon. Imájában megígérte, hogy ha az
Úr ebben meghallgatja, akkor egész életében neki fog szolgálni. Mivel nagy szegénységből jött,
most nagyon sokat dolgozik azon, hogy másokon
segítsen. Kucora önkormányzata felfigyelt munkájára és szociális tevékenységét támogatják. A
média rendszeresen tudósított aktivitásukról.
Szenttamáson Veszna Janosev nővér vezeti a
roma gyülekezetet. Tavaly a hívek számára sikerült egy házat vennünk ebben a községben, mivel
24 évig Veszna nővér kis konyhájában jöttek öszsze bibliaórára.
Vajdaságban több mint harminc roma gyülekezet és házicsoport működik.
Sok a szükség és a tennivaló, de hála Istennek, Ő munkálkodik, és felemeli a roma népet.
Szabó Viktor
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