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

„Vajon mit készített mára nekünk az 
Úr?” – kérdezi mellettem valaki a körü-
lötte állóktól. A kérdés nem csak benne 
fogalmazódott meg: örömteli várakozás, 
pezsgés és izgalom vibrált a levegőben 
a Budafoki Baptista Gyülekezet épü-
letében február első szombatján – kö-
zel 400-an gyűltek össze a Protestáns 
Cigánymissziós Találkozóra az ország 
különböző pontjairól, öt felekezet gyüle-
kezeteiből.

A nap házigazdái: Káli-Horváth Kál-
mán, a RefoRom igazgatója és Sztojka 
Szabina teológushallgató köszöntötte a részt-
vevőket, majd a Békési Kegyelem gyülekezet 
dicsőítőcsapata vezette az énekelt dicsőítést. 
„Különleges, amikor ennyi különböző, Jé-
zust kereső ember együtt van, ez a közösség 
a mennyország előképe” – mondta Bakay 
Péter, a protestáns cigánymissziós együtt-
működés evangélikus képviselője.

„Isten időszámítása szerint elérkezett a 
cigányok ideje” – kezdte köszöntését Dur-
kó Albert, a pünkösdi cigánymisszió ve-
zetője. Látása szerint hatalmas hullámban 
fog végigsöpörni az ébredés Magyarorszá-
gon és Európában, hiszen utolsókból lesz-
nek az elsők.

Czibere Károly szociális ügyekért és 
társadalmi felzárkózásért felelős államtit-
kár beszédében leszögezte: az ország testén 
rengeteg seb van, és soha nem volt idősze-
rűbb a gyógyító szó, és így a kormánynak 
minden olyan ügyet támogatnia kell, amely 
ezt a gyógyító szót viszi, ezért mi sem ter-
mészetesebb, minthogy támogatja ezt a kez-
deményezést. A cigánymisszió nem csak 
egy ember, nem is csak egy egyház vagy öt 
egyház ügye, hanem az egész országé.

Dr. Csonka Arnold, a kaposvári Béke-
vár Baptista Gyülekezet elöljárója, a Kapos-

vári Egyetem docense igehirdetésében a nap 
jelmondatát is tartalmazó igéről, Ézsaiás 
40,31-ről beszélt: „De akik az Úrban bíznak, 
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sa-
sok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, 
és nem fáradnak el.” A jól ismert, gyakran 
idézett igét egy provokatív kérdéssel vezet-
te fel: „Biztos, hogy szárnyalni akarsz?” Is-
ten erre bátorít minket, de arra is int, hogy 
gondoljuk át, mivel is jár a szárnyalás? Aki 
szárnyra kel, az előbb-utóbb viharba kerül.

Az igehirdetés után a témát kiscsopor-
tokban gondoltuk tovább, átbeszélve, hogy 
saját személyes vagy gyülekezeti életünk-
ben hogyan tapasztaltuk meg a szárnyalást 
vagy annak akadályait.

Talán a bizonyságtételek alkották a nap 
legerőteljesebb részét, hiszen felemelő és 
magával ragadó látni és hallani, ahogy Is-
ten működésben van, ahogy a sokszor szív-
szaggató helyzeteken át is megmutatja az ő 
dicsőségét. Mind az öt felekezetből érkezett 
egy-egy bizonyságtevő, akiért, miután meg-
osztották történeteiket, ketten vagy hárman 
imádkoztak.

Volt, aki a börtönben tért meg, de a sza-
badulása után visszasüllyedt az alkohol és 
az erőszak fogságába, míg nem szembesült 

a bűneivel. Volt, aki szívbetegségből épült 
föl, és mivel minden vágya az volt, hogy 
dolgozhasson, ezt is megadta neki az Úr. 
Egy drogfüggő fi atalt egy hasonló helyzet-
ből megtért barátja látogatott meg, vitt neki 
bizonyságtételekről készült videókat, imád-
kozott érte, és imái meghallgatásra találtak: 
a fi atal egy perc alatt megszabadult a függő-
ségből, egy éve tisztán, hitben él. Gyöngyi-
nek a tanulás jelenti a szárnyalást. Bár már 
húsz éve megtért hívőként él, sokáig elhit-
te, amit a világ sugall: a romák nem tudnak, 
nem is szeretnek tanulni. De aztán rádöb-
bent: nemcsak magáért kell tanulnia, de 
azért is, hogy Isten el tudja végezni rajta ke-
resztül mindazt, amit rá bízott. És a követ-
kező nemzedékért is, a példamutatásért, az 
ördögi körök megtöréséért.

„Az igazság szabaddá tesz titeket” – 
idézte a bizonyságtételeket kommentálva 
János evangéliumát (8,30) Dani Eszter, a 
Magyarországi Református Egyház misszi-
ói vezetője.

A bizonyságtételek után a jelenlévő 
négyszáz ember kézen fogva imádkozott az 
öt felekezet egy-egy képviselőjével együtt a 
hazai cigányságért. Ez a záró gesztus szé-
pen kiábrázolta, miről is szólt ez a nap Bu-
dafokon: példa nélküli, hogy öt felekezet 
– baptista, evangélikus, metodista, pünkös-
di és református – ilyen formátumú közös 
rendezvényt és ilyen szintű, felekezetek fö-
lötti egységet alkosson egy ügy, a magyar 
cigányság ügye mentén. Isten által elhívott 
szolgálók egymással egyetértésben, ugyan-
azon Lélek szavára munkálkodnak, ugyan-
azon Isten dicsőségére. Ugyanazt az éneket 
éneklik öt szólamban, de egy ritmusban és 
harmóniában. 

A teljes cikk a ciganymisszio.eu/v/856/ 
weboldalon/linken olvasható.

A cigánymisszióban a csendesebb, napi, hétköznapi szolgálat mellett kimagasló események, nagyobb szervezést igénylő progra-
mok, mondhatnánk, ünnepnapok is vannak. Két ilyen, sok értéket hordozó, ebben az évben megtartott kezdeményezésről kí-
vánunk beszámolni a Tükör ezen számában. Az egyik sok embert megmozgató missziói nap, a másik pedig egy szakemberek 
számára rendezett szakmai konferencia volt. A két tudósítás Molnár Illés, a református cigánymisszió kommunikációs munkatár-
sa által írt cikkek rövidített változata, melyek a Ciganymisszio.eu oldalon jelentek meg.
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TÜKÖR

Börtönőr, védőnő, diakónus, pedagó-
gus, családterapeuta tanodai munkatárs 
és még sok más szakma képviselte ma-
gát a Protestáns Cigánymissziós Fórum 
„Dilemmák és megoldások” nevű szak-
mai konferenciáján.

Az egésznapos tanácskozás célja az 
volt, hogy megszólítsák és párbeszédbe 
vonják olyan szakmák keresztény képvise-
lőit, akik munkájukból fakadóan romák kö-
zött, romákkal is dolgoznak. A több mint 
ötven megjelent szakembert Bakay Péter 
evangélikus és Durkó Albert pünkösdi lel-
készek, felekezetük cigánymissziós vezetői 
köszöntötték, majd a konferenciát vendégül 
látó Magyarországi Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsa nevében köszöntötte a résztve-
vőket Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a 
MEÖT főtitkára.

„Tanúul hívom ma ellenetek az eget és 
a földet, mert elétek adtam az életet és a 
halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát 
az életet, hogy élhess te és utódaid is!” 
(5Mózes 30,19) – idézte napindító áhítatá-
ban Kurdi Zoltán, metodista cigánymisz-
sziós vezető. Az életet választani azonban 
nem mindig egyszerű. Ha Isten Lelke vezet 
minket a szakmánkban is, akkor könnyen 
kerülünk olyan helyzetbe, amikor mást vár 
tőlünk a szakmai előírás és mást parancsol 
keresztény lelkiismeretünk. Ugyanakkor 
hívőként a világi feletteseinknek is enge-
delmességgel tartozunk. Ráadásul, ha el-
hivatott szakemberként a legtöbbet tesszük 
bele a munkánkba, akkor is gyakran érez-
zük: „amikor szemügyre vettem minden 
művemet, amelyet kezemmel alkottam, és 
fáradozásomat, ahogyan fáradozva dol-
goztam, kitűnt, hogy mindaz hiábavalóság 
és hasztalan erőlködés; nincs semmi hasz-
na a nap alatt.” (Prédikátor 2,11) Ennek 
ellenére mégis az a reményünk: „fáradozá-
sotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Korintus 
15,58)

Velkey György, a Magyarországi Re-
formátus Egyház Bethesda Gyermekkór-
háza főigazgatója elsősorban arról beszélt, 
mekkora esélyegyenlőtlenség van jelen ma 
az egészségügyben. A magyar egészség-
ügy általánosságban is rossz mutatókkal 
bír nemzetközi összehasonlításban (daga-
natos betegségek általi elhalálozásban pél-
dául különösen rosszak a statisztikáink), 
de regionális bontásban még látványosabb 
különbségeket találunk. A mutatókat ter-
mészetesen szociológiai tényezők is be-

folyásolják: a végzettség és a jövedelem 
szempontjából is nagy a szórás.

Nyilvánvalóan tovább rontja az ágazat 
mutatóit az ápolóhiány, amely ugyan egész 
Európát sújtja, hazánkban különösen égető 
probléma. Ezen a téren már körvonalazó-
dik egy együttműködés a református ci-
gánymisszió és a Bethesda között, amely a 
roma nők ápolónővé képzését segítené, és 
amely így egyszerre két problémát: a mun-
kanélküliséget és a munkaerőhiányt is eny-
hítené.

Hanuláné Kurdi Ágnes a fővárosi csa-
ládsegítő szolgálatban és egy somogyi ci-
gány gyerektábor önkénteseként szerzett 
tapasztalatait osztotta meg, amelyet első-
sorban a romák 76%-át kitevő mélyszegény 
környezetben szerzett.

Kiemelt egy kulcsfontosságú, a nap fo-
lyamán többször is hivatkozott adatot: a ro-
ma nők háromnegyede állástalan. Ez utóbbi 
a hagyományos családmodell következmé-
nye: a családban a nő megítélése nagyban 
függ a háztartásban nyújtott teljesítmé-
nyétől. Ugyanakkor a cigány családmodell 
pozitívumát is kiemelte: a lakásmérettől 
független jellemző, hogy több generáció 
együtt lakik, ami nagy erőforrás a gyerek-
nevelésre nézve: a korai gyerekvállalás kö-
vetkezményeképpen a nagyszülők bevonása 
itt kulcsfontosságú. A gyereknevelés má-
sik cigány sajátossága az érintés szerepe: az 
anya vagy nagymama szinte folyamatosan 
karban, ölben hordja a kicsiket, és ez hamar 
átragad az idősebb testvérekre. A cigány 
gyermekek egészen korán elkezdenek fele-
lősséget vállalni a kisebbek felé, akkor is, 
ha az nem családtag.

Probléma ugyanakkor a korai iskolael-
hagyás. Egészen szélsőséges példák van-
nak az okok terén: olykor a tizenéves lányt 
épp a családi hagyományok miatt nem en-

gedik iskolába: házasság előtt ugyanis nem 
szokás felügyelet nélkül közösségbe en-
gedni a lányokat. Máskor viszont épp azért 
nem megy a lány iskolába, mert prostitu-
áltként dolgozik.

A kiutat Hanuláné az integrációs prog-
ramokban, közösségekben látja, metodista-
ként azok közül is az integrált gyülekezet 
közegét emelte ki, ahol nem segítő-segí-
tett viszonyban, hanem „keresztény egymás 
mellé rendeltségben” győzhetők le az aka-
dályok.

Paróczi Zsolt baptista lelkész a somogyi 
Bodrog település iskolapéldáján keresztül 
beszélt az egyházi iskolák lehetőségeiről. A 
felekezeti oktatást nagy lehetőségnek látja, 
hiszen nagyon kevés olyan cigánnyal talál-
kozott, aki kimondottan istentagadó lenne. 
A nem keresztény cigányoknak is van egy-
fajta istenhite, ami jelentősen megkönnyíti 
a misszió lehetőségét a többségi lakosság-
hoz képest. Az iskolán keresztül ráadásul jó 
esetben az egész családot el lehet érni. Eh-
hez azonban az kell, hogy az egyházak ne 
csak elitiskolákban gondolkodjanak. Ahol 
pedig állami iskola van, a gyülekezet ott 
is odaállhat egy tanodával vagy más olyan 
programmal, ami közelebb viszi az iskolát a 
cigánysághoz.

A plenáris előadások után a szakem-
berek három szekcióban folytatták a ta-
nácskozást: az oktatás, az egészségügy és a 
szociális/igazságügyi szekciókban az adott 
szakterületekhez tartozó aktuális kérdése-
ket, tapasztalatokat és eredményeket osztot-
ták meg.

A tanácskozás eredménye a jövőben 
könyv formában is megjelenik majd, abban 
a reményben, hogy gyakorlati segítséget 
nyújthat azoknak a fenti területen dolgozó 
keresztény szakembereknek, akik nap mint 
nap nyújtanak gyakorlati segítséget a cigá-
nyoknak és nem cigányoknak is.

A teljes cikk a http://ciganymisszio.eu/
v/898/ linken olvasható.
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Kedves Olvasó!
A Tükör eddigi számai az interneten a 
www.cimok.hu weboldalon érhetőek el. 

Köszönettel fogadjuk észrevétele-
iket, javaslataikat az info@cimok.hu 
címen. Hálásak vagyunk, ha ezzel is se-
gítik a cigánymisszió ügyének előmoz-
dítását.


