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

A TÜKÖR előző számaiban a magyarországi protestáns egyhá-
zak cigánymissziós tevékenységéről kaphattak képet olvasóink. 
Ezúttal nemzetközi vizekre evezünk, érintőlegesen bemutatva, 
hogyan munkálkodik Isten Európa-szerte a cigányok között. 
A kitekintést Melody J. Wachsmuth, horvátországi kutató-író 
testvérünk állította össze, aki Jézus szavával is arra buzdít: 
„…kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az 
aratásába.”

A XX. század közepe óta a romák körében a kereszténység 
jelenléte erőteljesen növekedett. Például 1951-ben Franciaországban 
egy cigány családban történt gyógyulás, majd a család megtérésének 
következtében Clément Le Cossec pásztor aktívan bekapcsolódott a 
cigánymisszióba. A következő harminc évben mintegy 70 ezer fő 
merítkezett be. Le Cossec sok energiát fektetett a fi atal roma pászto-
rok képzésébe, ezért a munka Európa más részeibe, sőt Amerikába, 
Oroszországba és még Közép-Ázsiába is eljutott. 

A hatalmas növekedés ellenére a 10–12 millió európai roma 
máig szenved a szegénységtől, a megkülönböztetéstől, a társadalmi 
kirekesztéstől. Európa-szerte számtalan roma településen még 
nincs keresztény szolgálattevő. Ettől függetlenül Isten munkál-
kodik: a XXI. században az egyének, gyülekezetek és egyházak, 
missziós szervezetek és keresztény civilszervezetek egyre nagyobb 
érdeklődést mutatnak a cigánymisszió iránt. 

Egyének
Saját népük között a hívő romák a misszió élharcosai, de az adott 
ország keresztényei között is vannak aktív missziómunkások. Az 
albániai Berat településen egy albán házaspár gyülekezetet szeretett 
volna plántálni, így vezetésért imádkoztak. Mindketten ugyanazt a 
szót hallották: Moravë. Ez teljesen összezavarta őket, hiszen a roma 
településsel nem volt semmi előzetes kapcsolatuk. A helyi cigányok 
meglepődtek, amikor meglátták az albánokat. Amikor a házaspár 

megosztotta velük, hogy Beratban gyülekezetet plántálnának, a 
helyiek így reagáltak: „Miért nem itt? Nekünk is szükségünk van 
Istenre!” A gyülekezet beindítása óta az egyik roma férfi  már el is 
végezte bibliai tanulmányait. A saját népét szeretné szolgálni. 

A többiek nem kaptak ilyen egyértelmű, közvetlen elhívást, de a 
romák és nem romák közötti kapcsolatban megbékélés és átalakulás 
megy végbe. Egy bolgár hölgy például azt hitte, hogy majd min-
denféle fertőzést kap el, ha romákkal érintkezik. A barátság viszont 
lerombolta az előítélet falait, ez az asszony ma három településen is 
gyülekezetet plántál. 

Gyülekezeti misszió
Az evangélium hirdetésében és a roma települések holisztikus 
átformálásában mindenféle egyház és felekezet roma és nem roma 
gyülekezetei bekapcsolódnak. Egy kelet-szerbiai pünkösdi roma 
gyülekezet különleges óvoda-előkészítőt tart a roma gyerekeknek, 
akik közül sokaknak a cigány az anyanyelve. Nyugat-Szerbiában 
egy szerb metodista gyülekezet fürdőszobákat épít a szegény roma 
településeken. 

Nagyobb felekezeti erőfeszítéseket is láthatunk a romák 
között. A Cooperative Baptist Fellowship nevű amerikai baptista 
felekezet cigánymissziós csoportja Romániában, Szlovákiában, 
Csehországban és Moldovában fejt ki missziós tevékenységet. 
Tanítványképzéssel és holisztikus misszióval bátorítják a roma gyü-
lekezetek önálló szaporodását. Segédanyagokat fordítanak cigány 
nyelvre, oktatásban, egészségügyben, gazdaságfejlesztésben, gyü-
lekezetplántálásban tevékenykednek.

Keresztény missziós- és civilszervezetek
Különféle méretű keresztény missziós- és civilszervezetek széles 
palettája vesz részt a szolgálatban. Ezek a szervezetek gyakran a 
helyi gyülekezetekkel együttműködve fejtik ki tevékenységeiket a 
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gyermekmunka, sport, szeretetszolgálat, településfejlesztés, oktatás, 
egészségügy, evangelizáció, média, írás-olvasás oktatás, fordítás, 
vezetőképzés területén. Az egyik bukaresti baptista gyülekezet által 
indított Ruth Projekt elsősorban roma gyermekekre összpontosít 
– iskoláztatást, írás-olvasás oktatást, humanitárius segítséget és 
jóléti szolgáltatásokat nyújt nekik. Az asszonyok lelkigondozásért 
fordulhatnak hozzájuk, és kapcsolatban állnak a vezetőket képző 
Gypsy Smith Iskolával is. 

Néhány nemzetközi missziós szervezet, mint például az OM, 
YWAM, Wycliffe, World Vision, FIDA specifi kus szolgálatot 
végez az európai romák között. A FIDA a fi nn pünkösdi gyüle-
kezetek missziós és fejlesztési szervezete. Azon munkálkodik, 
hogy a szegény településeket holisztikus szemlélettel átalakítsa, 
gyülekezeteket plántáljon, az evangéliumot hirdesse. A Roma Bible 
Union a kisebb szervezeteket példázza jól. Keresztény munkások, 
gyülekezetek és egyéb szervezetek olyan hálózatáról van szó, amely 
az írás-olvasás oktatásában, a médiában és fordítási projektekben ér 
el magyarországi, szerbiai és horvátországi roma csoportokat.

A Gypsies and Travellers International Evangelical Fellowship 
(GATIEF) a Le Cossec által alapított Vie et Lumière („Élet és fény”) 
egyik saját szervezete. Az a fő küldetése, hogy a roma híveket felké-
szítse a saját népük körében végzendő globális missziómunkára és 
gyülekezetplántálásra. Ezt a roma keresztények mentorálásával és 
képzésével érik el. Vezetőket nevelnek, akik bibliaiskolát, gyermek-
programokat indítanak, gyülekezetet plántálnak. Az egész világon, 
így Európában, Közép-Ázsiában, Oroszországban, az amerikai 
kontinensen és Indiában is jelen vannak. 

Mások e szervezeteket kötik össze hálózatba. A Churches 
Commission for Migrants in Europe (CCME) nevű szervezet a 
gyülekezeteket és egyéb szervezeteket bátorítja a roma közösség 
befogadását célzó látás átvételére. Ennek érdekében kialakítják az 
integráció és az igazságszolgáltatás elveit és teológiáját, felszólalnak 
a rasszizmus ellen, és lehetővé teszik a romák és nem romák közötti 
kapcsolaton alapuló mélyebb megismerést.

Holisztikus átalakulás
Tíz év Szarajevóban (Bosznia–Hercegovina) végzett gyülekezet-
plántáló missziós munkával a háta mögött egy német misszionárius 
arra a következtetésre jutott, hogy a szellemi átformálódás nem 
választható el a lelki és testi átformálódástól. A szegénység olyan 
sokrétegű probléma, amely az élet minden területét érinti. Ezért a 
misszióban csak holisztikus megközelítéssel tudjuk Isten országát 
elhozni az egyén, a család és a közösség szintjére. 

A Community Health Evangelism (CHE) Krisztus-központú, 
holisztikus oktatási program. A gyülekezetek és egyéb szerveze-
tek arra használhatják fel, hogy segítségével a településük saját 
szükségleteit felmérhesse, fenntartható változást idézzen elő. Egy 
szegény albániai roma településről sok fi atal férfi  Görögországban 
keresett munkát. A CHE segítségével az otthoni gazdák sikeres 
őszibarack-termesztő vállalkozásba kezdtek, amelyet hazatérvén a 
fi ak vitték tovább. Jelenleg Horvátországban, Szerbiában, Bosznia–
Hercegovinában, Magyarországon és Bulgáriában vannak CHE-
tanfolyamok.

Új trend
Szervezetek és egyének is egyre többen tartják fontosnak, hogy a 
projekteket és stratégiákat csak a romák kultúrájának, nézőpont-
jának, történelmének és szükségleteinek megismerésével együtt 
valósítsák meg. A Summer Institute of Linguistics International 
fórumán nemrégen kelet-európai romák is szólhattak a saját 
szemszögükből. A romák között is vannak már olyan vezetők, akik 
másként közelítenek a misszióhoz. Radko Kratsov, egy Bulgáriában 
élő roma férfi  sok évet töltött a Fiatalok küldetéssel (YWAM) nevű 
szervezetnél, és arra a következtetésre jutott, hogy a nyugati mód-
szerek nem működnek jól a roma településeken. A missziót a roma 
kultúra szemszögéből kell megközelíteni. 

Sok roma és nem roma felismerte, hogy milyen nagy szerepük 
van az erőforrások és ismeretek megosztásával létrejövő hálózatok-
nak. A Roma Hálózatok (Roma Networks) egy új, alulról építkező 
kezdeményezés. Hatfős csapat vezeti, tagjai között romák és nem 
romák is vannak. Célkitűzése, hogy az evangélium hirdetése és 
az európai roma települések átformálódása érdekében hálózatot 
építsen, összekössön és kutatást végezzen. 2016 szeptemberében 
nemzetközi cigánymissziós konferenciát tartanak majd.

Záró gondolatok
Ezek a pillanatképek jól szemléltetik, hogy Isten az egyházon 
keresztül munkálkodik a romák között. Ettől függetlenül a roma 
pásztorok sokszor azt mondják, hogy leginkább emberre van szük-
ségük. Valamennyi keresztény hívőt elhívta Isten arra, hogy ima, 
kapcsolatok, szolgálat és anyagi teherviselés segítségével az átformá-
lódást és a megbékélést munkálja. Hálát adunk Istennek, és közben 
Jézus alábbi buzdításával a szívünkben imádkozunk: „Az aratnivaló 
sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön 
munkásokat az aratásába.” (Lukács evangéliuma 10:2.)

Melody J. Wachsmuth 
kutató-író (Horvátország) 

Blog: www.balkanvoices.wordpress.com
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