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

„Megáldottál, megváltottál, országodba befogadtál” – így köl-
tötték át a megátkozottságra, a megvertségre és az örök csavar-
gásra utaló sorokat a megtért cigány közösségek népük himnu-
szában. Abban, hogy cigányok ezreinek változott meg az élete az 
elmúlt két és fél évtizedben, az öt hazai protestáns egyháznak is 
jelentős szerep jutott. Az ő cigánymissziós szolgálatuk főbb vo-
násait ismerhetik meg az alábbiakban.

A baptista, az evangélikus, a metodista, a pünkösdi és a refor-
mátus egyházak cigányok közötti szolgálata is legalább olyan sok-
színű, mint maga a cigányság. Ám a szolgálat alapelvei felekezet-
től és szolgálati helytől függetlenül mindegyik missziós munkatárs 
számára ugyanazok.

Közös alapok
Az egyik legfontosabb alapelv azt hangsúlyozza, hogy az egyházak 
és munkatársaik nem lehajolnak a cigánysághoz, hiszen ezt csakis 
Isten teheti meg, sőt Krisztusban már meg is tette nemzetiségi hova-
tartozástól függetlenül mindnyájunkért. A keresztyén ember egyet 
tehet: a cigányok mellé, közé állva megmutatja nekik Krisztus sze-
retetét. Nem valamiféle felsőbbrendűségi tudattal fordul tehát felé-
jük, hanem alázattal, mert jól tudja, hogy nemcsak tanítani-, hanem 
tanulnivalót is bőven talál közöttük.

Egy másik fontos alapelv szerint a missziós mukatárs nemcsak 
a lelket, hanem az egész embert nézi annak teljes fi zikai valójában. 
Bár tisztában van vele, hogy a gyökeres életmódváltás alapvető fel-
tétele a krisztusi örömhír megismerése, tudja azt is, hogy ez alig-
ha teljesülhet akkor, ha valaki éhezik, fázik vagy éppen beteg, eset-
leg nincs hol laknia. A missziók ezért a lelki kenyér mellett, ha kell, 
mindig testi kenyeret is nyújtanak.

Felekezeti körkép
– Cigányok már a baptista egyház magyarországi megalapításakor, 
másfél évszázaddal ezelőtt is csatlakoztak a gyülekezeteinkhez, de 
szervezetten a rendszerváltáskor indult el a cigánymisszió – mond-
ja Kovács Bálint misszióvezető, hozzátéve: ekkor az ország három 
pontján egymástól függetlenül kezdődött a munka. Erre alapozva 
indult el tizenhat évvel ezelőtt a cigánymisszió országos összefogá-

sa, amelynek köszönhetően ma már több, mint harminc helyen tar-
tanak baptista istentiszteleteket romáknak. Céljuk, hogy a cigány 
gyülekezetek mellé egy-egy magyar közösséget állítsanak, amelyek 
támogatják őket szolgálatukban.

Fogjunk össze a cigányságért!

Hírek egyházainkból
Sok-sok imádság után élelmiszerbanki pályázaton nyert vetőma-
got vethetett idén a metodista egyház kürtöspusztai missziós há-
zához tartozó területeken a helyi cigány közösség. Faültetésre is 
készülnek a falubéliek, mert a Boldog Ceferino Cigány Lovagrend 
meggy- és diófákkal ajándékozza meg őket. Ez a lovagrend ma-
gyar alapítású egyházi rend, amelynek hivatása a történelmi egy-
házak és a cigányság közötti együttműködés előmozdítása.

***

A roma világnaphoz csatlakozva tartott Országos Cigánymissziós 
Találkozót és Imanapot a református egyház a káposztásmegyeri 
református templomban április 18-án. Az egész napos találkozó 
témája az Isten és az egymás iránti bizalom volt. Az ország min-
den tájáról érkeztek a résztvevők. További információ: www.
ciganymisszio.reformatus.hu.

***

Dokumentumfi lmet mutatott be a Magyar Televízió az evan-
gélikus egyház cigánymissziójáról március 8-án, elsősorban a 
Tolna megyei Sárszentlőrincen folyó munkára és az Evangélikus 
Hittudományi Egyetemen zajló cigánymissziós oktatásra fóku-
szálva. A fi lm megtekinthető a www.nava.hu/id/2119014 webol-
dalon.

***

A bibliai ismeretet és gyakorlati készségeket egyaránt fejlesztő 
képzés indult el a pünkösdi egyház országos cigánymissziója ál-
tal alapított Hit, Remény, Szeretet Bibliaiskolában. A képzés cél-
ja az, hogy a cigánymisszió segítségével a gyülekezetekből ér-
kező résztvevők az egész országot átszövő közösséget alkotva, 
egységes gyakorlatot alkalmazva érjék el és segítsék a környe-
zetükben élő elesetteket, szűkölködőket az evangéliummal.

***

Testvéri látogatáson vettek részt március elején a gáti cigány 
gyülekezetben a tuzséri és a vajai baptista cigány gyülekezet 
tagjai. A küldöttek testvérgyülekezeti kapcsolat kiépítése céljá-
ból jártak a kárpátaljai faluban, ahol ifjúsági alkalmon és gyü-
lekezeti istentiszteleten vettek részt. A látogatók megtapasztal-
ták, hogy a gáti cigánytábor lakói sokkal nehezebb körülmények 
között élnek, mint magyarországi testvéreik, ám nem csügged-
nek, és nem kérnek adományokat, hanem a szívük tele van az 
Isten iránti hálával.



Szerkesztők: Bakay Péter, Dani Eszter, Durkó Albert, Kovács Bálint, Kurdi Zoltán
Felelős kiadó: Durkó Albert  •  Tördelőszerkesztő: Polyák István
Kiadja: Cigány Módszertani és Kutató Központ, 5630 Békés, Verseny u. 7.
Szerkesztőség elérhetőségei: info@cimok.hu, +36 70 943 3036
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– A cigányság hagyományosan nincs jelen az evangélikus egyház-
ban, de mára kis lépésekben megtörtént a feléjük fordulás. Több 
gyülekezetünk és az egyházi vezetés is felismerte az idők szavát és 
a krisztusi küldetést – tudjuk meg Bakay Pétertől, aki arra a szem-
léletváltásra hívja fel a fi gyelmünket, amely mára minden protes-
táns egyház vezetésében lezajlott. A cigánymissziós vezető az ok-
tatás szerepét is hangsúlyozza: egyrészt a református és az evangé-
likus egyház debreceni és nyíregyházi cigány felsőoktatási szak-
kollégiumára, másrészt az evangélikus teológián bevezetett cigány-
missziós kurzus jelentőségére hívja fel fi gyelmünket. Hozzáteszi: 
nem mindegy az sem, hogy a több tízezer diákot nevelő protestáns 
iskolák tanulói milyen képet kapnak a hazai cigányságról.

– A metodista egyház kisegyházként mindig érzékeny volt a ki-
sebbségek problémáira – hangsúlyozza Khaled A. László koráb-
bi misszióvezető. A metodisták hazánkban már az 1920-as évek-
től tudatosan foglalkoztak a cigányokkal, így jelentős szolgálati ág-
gá fejlődött a cigánymisszió. Ma a gyülekezeteik több, mint felé-
ben foglalkoznak a roma kisebbséggel, munkájuk körülbelül félezer 
főt érint. Legnagyobb, háromszáz fős cigány közösségük a borsodi 
Alsózsolcán él, cigány származású lelkészük vezetésével tavaly fe-
jezték be templomuk építését. Stratégiájuk fontos eleme, hogy a fa-
lusi cigányságot önellátó gazdálkodásra tanítsák.

– Amikor 1996-ban elindult a cigánymisszió országos koordinálá-
sa, akkor még csak két-három gyülekezettel, ma viszont már több, 
mint száz közösséggel dolgozunk együtt – hívja fel fi gyelmünket a 
gyors növekedésre Durkó Albert. A pünkösdi egyház cigánymisszi-
ós vezetője elmondja, hogy a cigánytelepeken sorban alakulnak bib-
liatanulmányozó házi csoportjaik, amelyek idővel gyülekezetekké 
növik ki magukat. Egyházukban a cigánymisszióhoz kapcsolódik a 
szociális, szeretetszolgálati tevékenység és egy intézményfenntartó 
központ is, amely óvodát, valamint iskolát és középiskolát működ-
tet cigány és hátrányos helyzetű gyerekeknek. A gyülekezeti szolgá-
lókat bibliaiskolában oktatják. De hozzájuk kötődik a cigánymisz-
sziós munka tudományos hátterét biztosító Cigány Módszertani és 
Kutatóközpont létrehívása is.

– Van, ahol a cigányság szervesen kapcsolódik a gyülekezet éle-
téhez, máshol pedig egyáltalán nincs jelen. Ugyanakkor a kötele-
ző hit- és erkölcstanoktatás során sok helyen kapcsolatba kerülnek 
a cigány gyerekek a református egyházzal – mondja Dani Eszter. A 
Zsinati Missziói Iroda vezetője hozzáteszi, hogy az egyháza és a ci-
gányság közötti kapcsolatnak már a 16. századtól megtaláljuk a nyo-

mait. A reformátusok példájából kiderül: az egyház cigányok kö-
zött végzett szolgálatát segíti a teológiailag megalapozott, átgondolt 
stratégia, melyet a református egyház 2013-ban alkotott meg. Ebben 
hangsúlyozzák a megbékélés fontosságát mind Istennel, mind ön-
magunkkal és egymással, mind a teremtett világgal, az egészség fo-
galmát, amellyel a lélekmentés mellett az élet egyéb területein való 
segítségnyújtásra utalnak, végül a reménység kulcsszavát, mert bár 
emberileg megoldhatatlan kihívásnak tűnhet a cigányság állapota, 
az egyház Krisztus erejében bízva mégis az evangélium által kapott 
új élet lehetőségét hirdetheti meg.

Az áldás feltétele az egység
A protestáns egyházak cigánymissziói nem egymástól elszigetelve, 
hanem a 2011 óta formálódó együttműködésnek köszönhetően ma 
már összefogva végzik munkájukat. – Sőt nemcsak összefogva, ha-
nem testvéri egységben is. Mert csakis így lehet áldás a szolgálatun-
kon és bizonyságtételünkön – hangsúlyozza Durkó Albert, aki sze-
rint az egyes felekezetek missziós részterületeket kaptak Istentől, és 
ezek a részek épp az összefogás révén válhatnak eggyé. Nemcsak az 
egyházak szolgálata válik így hatékonyabbá, hanem a közös célok 
és a cigányság érdekképviselete is.

A közös munkának eddig kettő, az olvasó által is kézbe ve-
hető gyümölcse van: az egyik az egy éve megjelenő közös szer-
kesztésű Tükör, amely a protestáns újságok mellékleteként jelenik 
meg negyedévente, és a gyülekezetek, gyülekezetvezetők és egy-
háztagok szemléletformálására hivatott. A másik a Cigánymissziós 
Módszertani Füzetek című sorozat, amely közösségeink szolgála-
tához nyújt segítséget és ötleteket. Amint a cigánymissziós vezetők 
egybehangzóan állítják, nagy szükség van mindkettőre, mert bár 
számos keresztyén közösség szembesült már a cigányságért viselt 
felelősségével, általában mégis elmondható: sokkal több egyháztag-
nak kellene kinyitnia a szívét a romák felé, sokkal több gyülekezet 
és templom ajtaját kellene kitárni előttük.

Kiss Sándor

Imádkozzunk!
Urunk, nagyszerű megtapasztalni azt, amikor romák és nem ro-
mák, különböző nemzetiségű, nyelvű, bőrszínű emberek együtt 
tudnak dicsérni Téged és örülni a testvéri szeretetnek. Kérünk, 
hogy bocsásd meg az egymás ellen feszülő indulatainkat, és add 
meg, hogy minél többen, minél több közösségben átélhessük, 
hogy egy test tagjai vagyunk.


