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

A cím elröpíthetne akár a testnevelésórák 
vagy katonai kiképzések, a repülők, vagy 
épp az árfolyamok világába, de megérkez-
tethet magunkhoz, emberekhez, mint egyé-
nekhez a vérnyomásunk, hangulatunk, de a 
sorsunk alakulásához is. Mindenképp irá-
nyokat jelöl, és az iránytól már csak egy lé-
pés, hogy megérkezzünk az irányultságig, 
a Tükör képviselte cél alapján a cigányok 
irányába érzett/tanúsított irányultságig, a 
tükör – ha elég bátrak vagyunk fölvenni 
és belenézni – szerepéből következően a 
magunk irányultságának megvizsgálásáig.

A szinte mindannyiunkban kisgyer-
mekkortól magunkkal hozott gyakorlat 
szerint a többségi nemzet fi ai nemcsak 
mennyiségben, hanem minőségben, ér-
tékben is többnek, különbnek tartják ma-
gukat a kisebbségben lévőkhöz képest. 
(Tán eszünkbe sem jut, hogy a kisebbség-
ben lévő a maga kultúráját, hagyományát 
tarthatja értékesebbnek.) És harsányan 
vagy rejtőzve, de bizony működnek ben-
nünk sztereotípiák is. 

A jelen írásnak nem célja az igazság-
osztás a különböző kultúrák között, még 
egy olyan, az egész földgolyóhoz képest 
kis és hihetetlen összetettsége ellenére is 
relatíve egyszerű kultúrképlettel bíró terü-
leten sem, mint a Kárpát-medence. A jelen 
írás célja a másik elfogadására buzdítás. 

Az írásnak nem célja az alapvető együtt-
élési normák felrúgására szocializálódott 
rétegek védelme, sokkal inkább a felhívás 
utak keresésére feléjük. Az írásnak egy-
értelmű célja az isteni irányok, az Isten 
irányultságának bemutatása és az ebből 
következő, ránk érvényes következtetések 
levonása. Az írás irányultsága tehát bibli-
ai alapokon az alázat magatartásával for-
dulni minden olvasójához – legyen az ci-
gány vagy nem cigány –, irányultságunk 
felülvizsgálatára ösztönzés a cigány-ma-
gyar relációban, és amennyiben szükség 
van rá, gondolkodásunk, irányultságunk 
(a passzivitás, semleges álláspont is az!) 
megváltoztatására sarkallás.

Az eredetileg Isten képére és hasonla-
tosságára teremtett embert Isten férfi vá és 
nővé formálta, a különbséget ily módon és 
nem nemzetiségi alapon húzva meg egyén 
és egyén között. A bűn, azaz az isteni aka-
rattal szembefordulás következményeként 
elhomályosult az istenképűség, felborult 
a rend, ami például napjainkban, abban 
is megmutatkozik, hogy a legmélyebb és 
legegyértelműbb testi-lelki különbséget, a 
férfi  és nő közötti másságot a felvilágo-
sult, modern ember elmosni próbálja, a 
nemzetek, nemzetiségek tagjai közti kü-
lönbségeket pedig minden látszat-össze-
olvasztási kísérlet ellenére gerjeszti.

A rendszerbe keveredett hibát – amivel 
az ember együtt élhet ugyan, de nem érez-
heti magát megelégedettnek, hisz minden 
a hiábavalóságnak, az elmúlásnak vette-
tett alá – az Isten megpróbálta orvosolni, 
a megromlott Isten-ember, ember-ember 
közti viszony rendezésének, az összetört 
istenképűség helyreállításának lehetősé-
gét megteremtve. A hiba mértéke és faj-
tája különleges, az ember számára szinte 
felfoghatatlan javítási technikát, egyedül-
álló „alkatrész” beépítését igényelte. So-
kan föl is akadnak rajta, megbotránkoz-
nak, bolondságnak tartják, de sokaknak 
az Életté válik – ez az „alkatrész” Jézus 
Krisztus, és az ő kereszthalála.

Ez az igazi tájékozódási pontunk, 
irányultságunk megtalálása a cigány-ma-
gyar kérdésben is. Isten lehajló és magá-

Le-fel

hoz felemelő szeretete, ennek megtapasz-
talása azonban nem jelenti azt, hogy mi 
is lehajlunk a másik emberhez és fölemel-
jük magunkhoz. Ez az irány, irányultság, 
cselekvés Isten privilégiuma. Nincs tehát 
magyar lehajlás, cigány fölemelés. Oda-
fordulás van, egyenlők egymás felé fordu-
lása. Tehát nem le és fel az irány, hanem el 
és be, egymás el- és befogadása! 

A hivatalnokok, szociológusok, gaz-
dasági, oktatási, egészségügyi szakem-
berek, szociális munkások, átlagemberek 
gondolkodhatnak lehajlásban-fölemelés-
ben, a Krisztus-követők nem. Feladatot 

Mi a TÜKÖR?
„Amit akartok azért, hogy az emberek 
ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is 
úgy cselekedjétek azokkal” – íme, ez a 
TÜKÖR jelentése. 

A kegyelem iránti éhségben kaptunk 
mi, a protestáns egyházak cigánymissziós 
munkatársai bátorítást arra, hogy azokra 
fi gyeljünk, akiknek az élete még nálunk is 
nagyobb szükségben van. A cigányokkal 
való találkozásainkban értettük meg iga-
zán, hogy „nem személyválogató az Isten, 
hanem minden nemzetben kedves őelőtte, 
aki őt féli és igazságot cselekszik”. 

A vezetőinktől kapott felhatalmazás 
alapján végzett munkánk során találkoz-
tunk és barátkoztunk össze. Beláttuk, 
hogy a munkánk hatékonysága érdekében 
szükség van az összefogásra. 

A protestáns egyházak (baptista, evan-
gélikus, metodista, pünkösdi, református) 
cigányok között végzett misszióinak mun-
katársaiként szeretnénk a Tükörrel is bá-
torítani, segíteni látni mindenkinek, min-
den testvérnek az Úrban, hogy érdemes 
és miként érdemes egy cigány emberre, a 
cigány népre tekinteni.
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TÜKÖR

viszont kapunk, nem is akármilyet! Ezt 
Pál apostol vetette papiruszra a csodálatos 
Krisztus-himnuszában, amiben Krisztus 
egyedülállóságát magasztalja, és egyben 
az ő irányultságát a követői irányultsá-
gává teszi: „…és senki se a maga hasznát 
nézze, hanem mindenki a másokét is. Az 
az indulat legyen bennetek, ami Krisztus 
Jézusban is megvolt: mert ő Isten formá-
jában lévén nem tekintette zsákmánynak, 
hogy egyenlő Istennel, hanem megüre-
sítette önmagát, szolgai formát vett fel, 
emberekhez hasonlóvá lett, és magatartá-
sában is embernek bizonyult; megalázta 
magát, és engedelmeskedett mindhalálig, 
mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2, 4-8.) 

Mi tehát az elvárás? Ha Krisztus le-
mondott előjogairól – tán így mondhat-
nánk jogoktól fulladozó világunkban –, 
előnyös, kiváltságos, különb helyzetéről, 
akkor nekünk is nyitottnak kell lenni a le-
mondásra, vagy másképpen: nem tekintet-
te Istennel való egyenlőségét zsákmány-
nak, azaz nem zárkózott önző módon a 
maga világába, hanem nyitott és lépett 
a rászoruló felé. Ha ő szolgai formában 
vállalta ezt és földi életútját szolgai irá-
nyultsággal járta végig, akkor nekünk is 
szolgai szerepet kell betöltenünk (mert 
a tanítvány nem lehet nagyobb mesteré-
nél!). Ha megalázta magát, akkor nekünk 
is alázatra – és nem kioktatásos, netán tü-
relmetlen, erőszakos irányultságra – van 
szükségünk. A földi életútja kereszthalá-
lában csúcsosodik ki, ami az áldozatho-
zatal aktusa volt. Jézus követésének egyik 
alapkövetelménye a naponkénti kereszt-
felvétel – azaz áldozathozatal a másikért, 
aki, lehet magyar, lehet cigány.

A Krisztus-himnusz így folytatódik: 
„Ezért fel is magasztalta őt Isten…” (Fil 
2, 9a) A felmagasztalás Isten dolga – de 
nem erre megy ki a „játék”, amit életnek, 
földi pályafutásunknak nevezünk, hanem 
a Krisztus követésére, annak a Krisztus-
nak a követésére, aki megindult a bajban 
lévő ember testi-lelki szükségén, aki el-
sírta magát a megtérésre hívó szó süket 
fülekbe, kő szívekbe ütközése miatt. Aki 
a názáreti zsinagógában elmondott prog-
rambeszédében ezt jelölte meg feladatául 
és eszerint is cselekedett: „Az Úr Lelke 
van énrajtam, mivel felkent engem, hogy 
evangéliumot hirdessek a szegényeknek; 
azért küldött el, hogy a szabadulást hir-
dessem a foglyoknak, és a vakoknak sze-
mük megnyílását; hogy szabadon bocsás-
sam a megkínzottakat, és hirdessem az 
Úr kedves esztendejét.” (Lk 4,18-19) Nem 
a mai magyar társadalmi valóságot írja 
le és az erre adandó válaszokat adja meg 
ez az ige? Szegények és foglyok, vakok 
és megkínzottak vannak a cigányok és 
magyarok között egyaránt – mint ahogy 
Krisztus-követők is magyarok és cigá-
nyok között. 

Krisztus követői – legyenek tehát (és 
legyenek minél többen!) cigányok vagy 
magyarok – nem menekülhetnek az ő 
irányultsága elől, mert akkor nem kö-
vetői… A másik ember felé kell indulni 
(aki magyar vagy cigány). Erre az útra 
Jézus küld, aki észreveteti velem a másik 
testi-lelki szükségleteit, aki végigvezet 
azon az úton, amit ő járt, engedelmesen. 
Mert igen, a Krisztus-himnusznak van 
még egy lényeges motívuma: „ő enge-
delmes volt”…

Hírek
egyházainkból

Munkatársképző
2014 februárjában, a Magyarországi Re-
formátus Egyház Országos Cigánymisz-
sziója elkezdte élménypedagógiai cigány-
missziós munkatársképző sorozatát. A 
képzés a cigány gyermekek, fi atalok és 
közösségek felé szolgáló gyülekezetek 
munkatársai kompetenciáinak fejlesztése 
céljából jött létre, a Missziói Iroda szer-
vezésében. Az egymásra épülő képzések 
gyakorlati tudást nyújtanak a közösségfej-
lesztés, csoportmunka, tapasztalati tanu-
lás, játék- és élménypedagógia, és rendez-
vényszervezés módszereire vonatkozóan a 
gyülekezeti szolgáló csoportok számára.

Országos roma keresztény 
ifjúsági konferencia
Április 18-19. között szervezte meg a 
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Ci-
gánymisszió a második Keresztény Roma 
Ifjúsági Konferenciát. Az esemény kü-
lönlegessége abban is rejlett, hogy orszá-
gunkban nem volt még ehhez hasonló kez-
deményezés. A Pünkösdi Cigánymisszió 
régi nagy célkitűzése volt a cigány fi ata-
lok ilyen módú összehozása, találkozója, 
az Evangélium égisze alatt. A cigány if-
júsági konferencián több mint 200 fő vett 
részt, akik az ország különböző pontjairól 
érkeztek Békésre, hallhattak tanítást és 
dicsőíthették együtt a mindenható Istent.

Kis kert – Nagy terv
„Kis Kert – Nagy Terv” címmel fut a Ma-
gyarországi Metodista Egyház eredmé-
nyes pályázata Kisvaszaron. A 330 lelkes 
baranyai falu a Dombóvári Körzethez tar-
tozik. Évtizedek óta végez itt szolgálatot a 
metodista egyház. A faluban mindenkinek 
van valamekkora kertje, az egyház egész 
nagy területet művel a testvérek segítsé-
gével. Az Ökumenikus Segélyszervezet 
„TANDEM Fejlesztési Alap” pályázati 
programja, a Velux Alapítványok támo-
gatásával és a DanChurchAid közremű-
ködésével megvalósuló projekt, amelynek 
révén több család lehetőséget kap „Kis 
Kertjének” beültetésére és gépesített mű-
velésére. A konyhanövények (burgonya, 
zöldségfélék) telepítése mellett, a barom-
fi tartás bevezető fi nanszírozására is lehe-
tőség nyílik. Nemcsak munkára kaptak 
lehetőséget, hanem képzésre is, valamint a 
sokféle kérdéssel, problémával küszködő 
családoknak lehetősége nyílik szakembe-
rektől segítséget kapni.


