A magyarországi protestáns
egyházak cigánymisszióinak
negyedévente megjelenő lapja

2015.

2. évfolyam, 1. szám

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

Máté 7,12

Fogjunk össze a cigányságért!
„Megáldottál, megváltottál, országodba befogadtál” – így költötték át a megátkozottságra, a megvertségre és az örök csavargásra utaló sorokat a megtért cigány közösségek népük himnuszában. 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 vonásait ismerhetik meg az alábbiakban.
A baptista, az evangélikus, a metodista, a pünkösdi és a református egyházak cigányok közötti szolgálata is legalább olyan sokszínű, mint maga a cigányság. Ám a szolgálat alapelvei felekezettől 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 hovatartozástól függetlenül mindnyájunkért. A keresztyén ember egyet
tehet: a cigányok mellé, közé állva megmutatja nekik Krisztus szeretetét. Nem valamiféle felsőbbrendűségi tudattal fordul tehát feléjük, 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 fizikai valójában.
Bár tisztában van vele, hogy a gyökeres életmódváltás alapvető feltétele a krisztusi örömhír megismerése, tudja azt is, hogy ez aligha teljesülhet akkor, ha valaki éhezik, fázik vagy éppen beteg, esetleg 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 – mondja 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 tartanak baptista istentiszteleteket romáknak. Céljuk, hogy a cigány
gyülekezetek mellé egy-egy magyar közösséget állítsanak, amelyek
támogatják őket szolgálatukban.

Hírek egyházainkból
Sok-sok imádság után élelmiszerbanki pályázaton nyert vetőmagot vethetett idén a metodista egyház kürtöspusztai missziós házához 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 magyar alapítású egyházi rend, amelynek hivatása a történelmi egyházak 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 minden tájáról érkeztek a résztvevők. További információ: www.
ciganymisszio.reformatus.hu.
***
Dokumentumfilmet mutatott be a Magyar Televízió az evangélikus egyház cigánymissziójáról március 8-án, elsősorban a
Tolna megyei Sárszentlőrincen folyó munkára és az Evangélikus
Hittudományi Egyetemen zajló cigánymissziós oktatásra fókuszálva. A film megtekinthető a www.nava.hu/id/2119014 weboldalon.
***
A bibliai ismeretet és gyakorlati készségeket egyaránt fejlesztő
képzés indult el a pünkösdi egyház országos cigánymissziója által alapított Hit, Remény, Szeretet Bibliaiskolában. A képzés célja az, hogy a cigánymisszió segítségével a gyülekezetekből érkező résztvevők az egész országot átszövő közösséget alkotva,
egységes gyakorlatot alkalmazva érjék el és segítsék a környezetükben 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 céljából jártak a kárpátaljai faluban, ahol ifjúsági alkalmon és gyülekezeti istentiszteleten vettek részt. A látogatók megtapasztalták, hogy a gáti cigánytábor lakói sokkal nehezebb körülmények
között élnek, mint magyarországi testvéreik, ám nem csüggednek, és nem kérnek adományokat, hanem a szívük tele van az
Isten iránti hálával.

