2020. 7. évfolyam, 2. szám
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.”

Máté 7,12

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés…
Cigánymissziót bemutató lapunk mindezidáig számos bizonyságtételt, interjút, beszámolót hozott gyülekezeteink elé. Ebben a
számban olyan írásokat olvashatunk, amelyek olvasóinkat is hívják a szolgálatra, a cigányság felé fordulásra. A Lukács 10,2 igevers alapján kérjük, Urunk, küldj munkásokat az aratásba, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés…! Az itt megjelenő szükségletek, imakérések, a szemléletváltásra és cselekvésre hívás érintsék meg a szíveket, és Urunk Lelke állítson újabb munkásokat
a szolgálatba a cigányok között.

Ahogy cigány testvéreink a szükségeiket látják
Az egyházunkhoz tartozó baptista cigány gyülekezetekben megkérdeztük a férfi és nő testvéreket arról, hogy milyen szükségeik
vannak, vagyis miért szoktak Istenhez kiáltani segítségért. A válaszaik alapján megfogalmaztuk azt is, miben van szükség és lehetőség az ő támogatásukra. Törekedtünk a reprezentativitásra, de
természetesen általánosítanunk így sem szabad. Rákérdeztünk az
életük különböző területeire, a válasz lehetett „nem” vagy „igen,
kicsit” vagy „igen, nagyon”. Majd felsoroltunk megoldásokat, hogy
melyiket fogadnák el. Terjedelmi korlátok miatt csak néhány válaszra hívjuk fel a figyelmet. Az ábrákból az érdeklődők sokkal többet kiolvashatnak.

Aggódásaim oka:

ket a társaik könnyen magukkal ragadják a testi kívánságok útján.
Gyakoriak a családi perpatvarok, melyek próbára teszik a korábban megtért embereket is. Jó példa híján a gyerekeknek gyakran
otthonról sincs szilárd alapjuk. Imádkozzunk, hogy a gyerekek
között folyó rengeteg szolgálat nyomán emelkedjenek ki a hitükben és erkölcseikben szilárd 15–20 év közötti cigány fiúk és
lányok, akik megalapozhatják az eredményes cigánymissziót! Segítsünk nekik olyan ifjúsági táborokba eljutni, ahol megerősödhetnek! Imádkozzunk ifivezetőkért, akik képesek hatni sok cigány
fiatalra!
A második nehézség a sokféle betegség már viszonylag fiatal korban. Nagy szükség van olyan munkásokra, akik tanítják az
egészséges táplálkozást, életmódot és gazdálkodást.
A válaszokból kitűnik, hogy legtöbb esetben szorgalmas munkások, találnak is munkát, de becsapták őket kisebb-nagyobb hitelekkel. A felhalmozódott adósságok miatt nem tudnak hivatalos
munkát vállalni, mert a bankok a fizetésüknek általában a felét már
a munkáltatónál letiltatják. Imádkozzunk és tegyünk azért, hogy a
magyar törvények segítsék azokat, akik becsületesen dolgoznak,
hogy ki tudjanak szabadulni a reménytelen adósságspirálból, és
visszakerüljenek a legális gazdaságba.

Megoldás keresés:

1. ábra: A nevezett problémák jelentkezése a válaszadók százalékában

A legnagyobb fájdalmuk, hogy a gyermekeik nem követik a
szülőket a hitben és a gyülekezeti életben. A cigány közösségekben nagyok a családok. Egy-egy faluban majdnem mindenki rokona egymásnak, és jóban-rosszban nagyon hatnak egymásra.
10–20 évvel ezelőtt országosan sok cigány család nagy lelkesedéssel csatlakozott különböző gyülekezetekhez, de gyakran igazi
megtérés és életváltozás nélkül. A nem cigány missziómunkások
örültek a lelkes fogadtatásnak, és komolyabb tanítványozás nélkül
alakultak meg a gyülekezetek. Mivel a szolgálók nem ismerték a
cigány mentalitást, az érzelmi hullámzásokat látva sokan hamar
ott is hagyták őket. A megmaradt hívő családokból a tizenévese-

2. ábra: A megoldások elfogadása a válaszadók százalékában
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2. oldal

Javaslataink elfogadásának mértékéből az első tanulság, hogy
cigány testvéreink készek lennének mentori szolgálatok fogadására. Ez lenne a legtermészetesebb módja a kedves olvasónak is,
hogy betöltse Jézus missziói parancsát: „tegyetek tanítvánnyá
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minden népeket!” Ehhez még messzire sem kell elmenni, és idegen nyelvet sem kell megtanulni. Itt vannak a falvak szélén, és miránk várnak!
Dr. Kovács Géza

A cigánymisszió jövője az evangélikus egyházban
A misszió közösségi szolgálat. Ez különösen igaz a cigánymisszióra.
A cigányok között még mindig erősebbek a családi és közösségi kötelékek, mint a többségi társadalomban. A roma közösségek a többi
nemzeti és etnikai közösségnél összetartóbbak. Olykor nagy viták,
veszekedések is előfordulnak, de a megbocsátásra és kibékülésre is
inkább hajlandók, mint mások.
A missziós munkatársak erősíthetik a szolgálatot. Nem jó, ha
csak egy ember végzi ezt a gyülekezetben. Az evangélikus egyházban gyülekezeti-munkatárs képzés indult több szolgálati területen.
Hasznosnak tartom, ha ennek mintájára ez a képzés a cigánymisszió
területén is megvalósulna. Erre a szolgálatra presbitereket, pedagógusokat, szociális munkásokat lehetne bevonni. Fontos a missziót
végző személy elhívása, hite és odaszánása, de ez romológiai ismeretek nélkül kevés. Az is hasznos, ha a missziót végző személy
megismeri más gyülekezetek és felekezetek cigánymissziós tapasztalatait. Ezen a téren természetesen nem csak a sikerekről szoktak

beszámolni, hiszen a kudarcok és nehézségek megismerése is tanulságos lehet. Az utóbbi tíz évben többször voltak olyan szolgálatok, amikor evangélikus cigány gyülekezetből tanúságtevő romák
mentek az ország más településére bizonyságot tenni. Ezt továbbra
is fontosnak tartom. A már meglévő cigánymissziós gyülekezetek
meglátogatása is áldásos volt. Ezeket is folytatni kell.
Az országos találkozókat és táborokat szintén folytatni kell. Jó
lenne, ha egyre több gyülekezeti tag venne részt ezeken az alkalmakon. A másfél évtizedes cigánymissziós szolgálat során nagyon sok
misszió iránt érdeklődő személlyel találkoztam, de kevesen tartottak ki. Ezt többen azzal indokolták, hogy a missziós találkozó időpontja más összejövetel időpontjával ütközik.
A koronavírus miatt kialakult krízishelyzet talán sokakat felébreszthet arra, hogy a kevésre szabott földi időnket a szolgálatra kell
odaszánni és nem múló földi időfecsérlésre eltékozolni.
Laczki János

Mindig érezzék, hogy velük vagyunk…
Duszka Tiborné, Márta egy pünkösdi, hétgyermekes család negyedik gyermekeként született Békésen. Már gyermekkora óta jól
ismeri a békési cigánytelepet – míg édesapja a felnőtteknek tartott
házi csoportot, ő és öccse a gyermekeknek tartottak foglalkozásokat. Néhány évtizedes kihagyás után ma újra „Párizs” utcáit rója – összekötőként dolgozik a Reményhír Intézmény és az iskola
diákjai, azok családjai között. Megkérdeztük, hogyan látja a cigánymissziót, valamint nem cigány emberként hogyan tudunk a
legjobban segíteni cigány embertársainkon, testvéreinken.
– Alakult egy új házi csoport Békésen cigány asszonyokból,
akik vágyakozóak voltak. Oda szoktam járni péntekenként. A csoport teljesen spontán alakult, amin nagyon megdöbbentem, hiszen
nem hívtunk össze senkit. Egyszerűen olyan erős érintést kaptak az
Istentől az asszonyok, hogy spontán jöttek, mert vagy álmodtak róla, vagy szólt nekik az Úr. Olyan is volt, aki mondta, hogy most jött
el az ideje, hogy ő megváltozzon és megtérjen – így alakult ki ez a
házi csoport. Ezek közül a cigányasszonyok közül a következő bemerítésen elég sokan fognak bemerítkezni. Ez adta az első lökést
nekem abban, hogy higgyek a pünkösdi cigánymisszió látásában,
miszerint 325 000 cigány ember megtér és gyülekezetbe épül. Rájöttem, hogy vagy velünk, vagy nélkülünk, de az Úr, amit megígért,
azt véghez fogja vinni. Ha én nem veszek részt benne, az az én bajom, de amit eltervezett, azt meg fogja csinálni Isten. A másik nagy
bizonyság számomra az volt, amikor a Debrecenben megtartott protestáns cigánymissziós találkozón láttam azt a több száz cigány embert együtt, mindenféle felekezetből, teljesen mindegy volt, hogy
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református, baptista, pünkösdi, evangélikus, vagy metodista – minden felekezetből egyszerre dicsérték teljes szívükből az Urat.
– A nem cigány emberek hogyan, vagy miben tudnának segíteni
a cigány embereknek?
– A legfontosabbnak azt tartom, hogy hogyan is álljunk mi nem
cigányok egy cigány emberhez. Ha valaki lenézi, félvállról veszi, ha
kisebbnek veszi saját magánál, akkor soha nem fogja tudni megérteni őket. Igenis oda kell melléjük állni, és tisztelni kell magát az embert. Teljesen mindegy, hogy gyerek, vagy felnőtt, az a lényeg, hogy
mindig érezzék, hogy velük vagyunk, mert az, hogy magas lóról
osztjuk az észt, az nem fog működni.
A másik fontos dolog, hogy hiába hirdetjük nekik az evangéliumot, vagy próbálunk közeledni feléjük, ha mondjuk valaki éppen
éhes, vagy nincsen pénze befizetni a számlát, akkor úgyse fog figyelni arra, hogy én mit mondok neki az igéből, mert nincsen kielégítve a hiánya. Ha kielégítjük a hiányát, akkor már képes lesz
meghallani, amit közölni akarok vele. Viszont ahhoz is bölcsesség
kell, hogy hogyan is segítsen az ember, kinek adjon, kinek ne, ki
herdálná el egyből és ki osztaná, vagy fektetné be bölcsen.
Hiszem, hogy Isten nem tévedésből teremtette a cigányokat cigánynak, hanem mert neki ugyanolyan gyönyörűségei ők, mint bármilyen más nemzetiségű ember. Nekem a cigányokban minden pont
úgy tetszik, ahogy van. Nem szabad elmagyarosítani őket. Aki cigány, az legyen büszke arra, hogy cigány és őrizze meg a kultúráját,
mert nagyon szép kultúra az övék.
Durkó Szabolcs
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