
Missziói 
alapvetés



„Az egyház létének és küldetésének alapja, hogy 
megjelent Isten üdvözítő akarata Krisztusban. Az 
egyház tehát Isten missziójának részese és eszköze. 
Az egyház közössége arra hivatott, hogy Isten 
országának jele, előíze és munkálója legyen a 
világban azáltal, hogy gyülekezeteinek, 
egyháztagjainak tanúságtétele által Krisztus 
evangéliumát hirdeti a világnak szóban és tettben. 
Az egyházszervezet, a gyülekezetek közösségének 
keretet adó struktúra eszköze és hordozója kell 
legyen az evangéliumról szóló tanúságtételnek, 
amely értéket, identitást és közösséget teremt.”     
EJB 2012.













• „A Magyarországi Református Egyház 
küldetése, hogy a Szentlélek által Isten 
Országának jele és követe legyen a mai 
magyar társadalomban, a személyes és 
közösségi megújulás egyháza, ahol minden 
ember, származására és társadalmi 
helyzetére való tekintet nélkül, 
megtapasztalhatja Jézus Krisztus 
evangéliumának befogadó, gyógyító és 
újjáteremtő erejét.”



Az egyház cigányok közötti szolgálatának
alapvető hozzáállását az ember teremtett
voltából fakadó értékessége, méltósága
határozza meg.

Isten minden embert az önmagával és egymással 
való szeretetközösségre (communio) teremtett, 
melynek kibontakozása Őt dicsőíti. Minden 
etnikai, gazdasági, szociális alapú 
megkülönböztetés, alá‐fölé rendelő, leereszkedő 
viszony megsérti ezt a kapcsolatrendszert és bűn 
Isten előtt.













Üdvtörténeti ív:
I. Teremtés – kapcsolatrendszer:

• Isten – ember  dicsőítse
• Ember – ember  segítője, társa legyen
• Ember – teremtett világ 

 gondozza, őrizze, töltse be 

II. Bűneset   széttört kapcsolatrendszer



III. Isten népe elhívása ‐ Isten nekik, általuk mutatja 
meg igazságát, hatalmát
Törvény 
• a társadalmi életre 

(igazság, gondoskodás, elengedés – minden Istené, az emberek 
sáfárságra kapták)

• és a liturgiára vonatkozóan 
(egyedül az egy élő Isten az ÚR! Kiábrázolhatatlan, szent! Tiszta 
kezekkel, tiszta szívvel – igazságot gyakorolva kell imádni!

• Amennyiben Isten népe engedelmes, a népek 
Jeruzsálembe mennek, megismerni ezt az Istent.

Izráel hűtlensége – büntetések – szabadítások!



• Isten választott népének kijelenti igazságát és 
megmutatja szabadító kegyelmét. Népét 
megáldja és áldássá teszi minden nép 
számára. 

• A kiválasztás kiváltság, mely felelősséggel jár: 
Isten népét missziói jelenlétre és cselekvésre 
hívja. 

• Az Ószövetségben Izráel Istenre mutató jellé 
válik a népek között, amennyiben az Isten 
tiszteletére és a szociális, társadalmi életre 
vonatkozó törvények útmutatása szerint 
szervezi életét. 



Mi az örömhír? Mi az evangélium?

IV. Jézus Krisztus meghirdeti Isten Országát!



Az Újszövetség evangéliuma Isten Országának 
elérkezése Jézusban; a megbékélés, helyreállított 
kapcsolatrendszer és az egész élet gyógyulásának 
lehetősége. 
Erről beszélnek Jézus 
‐ csodái, 
‐ tanítása,
‐ élete, amelyben különös hangsúlyt fordít a 
szegények, kitaszítottak, betegek, a társadalom 
peremén élők közötti szolgálatra, majd 

‐ halála és feltámadása, mellyel kivívja a végső 
győzelmet és megnyitja az utat Isten Országa: a 
teremtettség helyreállítása felé, az egész világ 
számára.



• Az egyház természeténél fogva missziói. 

• Az egyház missziói elhívását a Szentháromság 
Istentől kapta, ami egyben a szolgálat módját is 
meghatározza: „Ahogy engem elküldött az Atya, 
én is elküldelek titeket.” 

Mi jellemzi a gyülekezet elhívástudatát, mi a 
gyülekezet célja?
Hogyan tudjuk a gyülekezetet erre a missziói 
elhívásra tanítani?



„Hogyan érhető el, hogy az emberek hitelt adjanak 
az evangéliumnak? 
Miképpen fogják elhinni, hogy egy keresztre feszített 
emberben testesül meg az a hatalom, amely a végső 
ítéletet fogja kimondani minden kérdésben? 
Nos, úgy vélem, az egyedüli válasz, az evangélium 
egyetlen hermeneutikája az olyan emberek 
kongregációja, akik az evangéliumot hiszik, és az 
evangélium szerint  élnek. … Jézus … nem könyvet írt, 
hanem közösséget teremtett.”  
(Lesslie Newbigin, Evangélium a pluralista társadalomban, 265-66)



A missziológiai válasz: a missziói gyülekezet

„Missziói találkozás akkor jön létre, amikor az 
egyház az evangélium átfogó követeléseit 
alternatív életformaként testesíti meg abban 
a kultúrában, ahová Isten helyezte. Ezáltal az 
adott kultúra alapvető feltevéseit éri kihívás.”
(Michael Goheen)



Jézus életpéldájából fakad a misszió holisztikus
volta, ami szóban (igehirdetés és tanúságtétel), 
tettben (diakónia és az igazságosságért való 
küzdelem) valamint a közösség gyakorlásában 
(communio és istentisztelet) valósul meg. 

Jézus Krisztus testetöltése és az elesettekkel való 
közösségvállalása arra hívja az egyházat, hogy a 
társadalom perifériáján élők, a marginalizáltak 
tapasztalatában felfedezze a Krisztus valóságát 
és jelenlétét.



• Isten Országában leomlanak az elválasztó falak. 
Jézusban „már nincs többé görög és zsidó, 
körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és 
szkíta, szolga és szabad, hanem minden és 
mindenekben Krisztus.”

• Az egyház arra hívatott, hogy Isten királyi 
uralmának ezt a társadalmi 
meghatározottságokat meghaladó rendjét 
testesítse meg. 



• Isten Országának ezt a rendjét tükrözve az MRE 
arra törekszik, hogy gyülekezetei befogadó, 
vegyes etnikumú, Istent dicsőítő közösségekké 
válhassanak, ahol a cigány gyülekezeti tagok is 
egyenrangú, fontos tagjai a közösségnek, és 
kultúrájuk visszahat a gyülekezetek kultúrájára.

(Kol. 3:11.)

Milyen akadályai vannak annak, hogy ez a 
jelenben megvalósuljon?
Milyen lépéseket tehetünk ebbe az irányba?



MEGBÉKÉLÉS Istennel – önmagunkkal –
felebarátainkkal – a teremtett világgal
„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a
világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította
nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten
kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek
meg az Istennel!” (2 Kor 5,19‐20.)

Az MRE cigányok közötti szolgálatának
elengedhetetlen aspektusa Isten Országa
evangéliumának meghirdetése, ami a Krisztus
általi megbékélés és a valódi közösség
megélésének lehetőségét kínálja.



EGÉSZSÉG (– teljesség)

Isten Országa evangéliuma holisztikus, ezért az
MRE cigányok közötti szolgálatai az élet minden
területén a gyógyulást, helyreállítást, az
egészséget munkálják, olyan környezetért
küzdve, ahol az egyéni és a közösségi Élet
minden dimenziója kibontakozhat. (Fizikai, lelki,
szellemi – emberi méltóság, tisztelet,
esélyegyenlőség, igazságosság…)

„Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben 
éljenek.” 

(Ján 10:10.)



REMÉNYSÉG

Az MRE szolgálataiban az emberileg
reménytelennek tűnő helyzetekbe is Isten
Országa győzelmének bizonyosságával lép be,
reményt látva az Istentől kapott gyógyulásra,
az Élet kibontakozásának lehetőségére, ami
távlatot ad az egyén és a közösség jövőjére
nézve.

„Letöröl szemükről minden könnyet” 
(Jel. 21:2.)



Jövőkép
A Magyarországi Református Egyház gyülekezetei
missziói identitásukban megerősödnek, a
cigányság befogadására nyitott és integráló,
Istent dicsőítő közösségekké válnak, ahol az
Istennel való megbékélés új távlatokat nyit meg
az egyén, a családok és a tágabb közösség
számára.
Ennek következtében erősödni fog a társadalmi
szolidaritás, csökkenni fognak a feszültségek a
többségi és kisebbségi társadalom viszonyában. Az
MRE szolgálatával hozzájárul a szociális, gazdasági,
infrastrukturális szempontból súlyosan hátrányos
helyzetű térségek életminőségének javításához.



Átfogó célok

I. Az MRE gyülekezetei az evangélium életet 
formáló üzenetét meghirdetik a társadalom 
peremén élő rétegek, köztük a nagyszámban 
jelen lévő cigányság felé.

II. Az egyház szolgálata által a cigányok 
megtapasztalják Isten helyreállító és gyógyító 
szeretetét életük minden dimenziójában.

III. Az MRE és gyülekezetei munkálják a kölcsönös 
megbékélést és kiengesztelődést a cigányság és 
a többségi társadalom tagjai között.



I. Az MRE gyülekezetei az evangélium életet 
formáló üzenetét meghirdetik a társadalom 
peremén élő rétegek, köztük a nagyszámban 
jelen lévő cigányság felé.

1. Az MRE gyülekezetei Istentől kapott 
küldetésüket felismerik és felvállalják a 
cigányság iránt.

2. A cigányok közötti szolgálat megjelenik, mint 
prioritás az MRE egyházmegyei, egyházkerületi 
és zsinati szintjein.



II. Az egyház szolgálata által a cigányok megtapasztalják 
Isten megbékéltető, helyreállító és gyógyító szeretetét 
életük minden dimenziójában.

3. Diakónia – Az MRSZ közreműködésével
4. A személyiség, és kapcsolatrendszer gyógyulásának 

munkálása.
5. Nevelési és oktatási tevékenység által esélyt ad a cigány 

gyerekek számára képességeik kibontakoztatására, és 
társadalmi integrációjukra. 

6. A szociális, gazdasági, infrastrukturális szempontból 
súlyosan hátrányos helyzetű, túlnyomórészt cigányok 
lakta térségekben:

‐ egészségügyi állapota javításának elősegítése
‐ munkahelyteremtés elősegítése.



III. Az MRE és gyülekezetei munkálják a kölcsönös 
megbékélést és kiengesztelődést a cigányság és a 
többségi társadalom tagjai között.

7.  Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek 
segítése, hogy befogadó közösségekké, vegyes 
etnikumú, Istent dicsőítő közösségekké válhassanak.
8. Megbékélés; a többségi és kisebbségi társadalom 

szemléletformálása, az interetnikus feszültségek 
csökkentése.

9. A MRE teret biztosít és támogatást nyújt a cigány 
közösségek autentikus kultúrája megőrzéséhez és 
kreatív ápolásához, mely kulturális elemek 
megjelennek az MRE liturgikus gyakorlatában, 
alternatív istentiszteleti rendjeiben.



Cigánymisszió a gyülekezetekben
• Bibliaóra

• Evangélizáció
• Közösségi munka
• Közösségfejlesztés



Cigánymisszió a gyülekezetekben

Édesanyáknak, családoknak:
• Baba‐mama kör
• Biztos Kezdet Ház



Cigánymisszió a gyülekezetekben
Gyerekeknek:
• Hitoktatás
• Tanoda program
• Játszóházak
• Nyári ‐ gyülekezeti ‐ táborok
• Iskolai előkészítő



Missziói Iroda ‐ országos cigánymisszió 
szervezésében:
• Lelkésztovábbképzések
• Munkatársképzések
• Konferenciák, találkozók
• Szemléletformáló, érzékenyítő alkalmak

Gyülekezetek támogatása:
• Szakmai anyagok
• Anyagi támogatás
• Hálózatba kapcsolás



Együttműködések:
• HEKS
• Magyar Református Szeretetszolgálat
• Református Missziói Központ (Út az életért
program)

• Károli Gáspár Református Egyetem
• DRHE – romológia tanszék
• Református Pedagógiai Intézet
• Börtönlelkészi szolgálat
• Ökumenikus és nemzetközi együttműködések



Wáli István Református 
Cigány Szakkollégium

2015/2016: 26 diák



RefoRom
• 2016 szeptemberében indult







Protestáns Cigánymissziós összefogás
CIMOK

Protestáns egyházak cigánymisszióinak közös 
küldetésnyilatkozata
Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, 
hanem alázattal különbnek tartsátok egymást 
magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, 
hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen 
bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt… (Filippi 
2,3‐5)
Krisztus példáját követve, a baptista, evangélikus, 
metodista, pünkösdi, és református egyházak 
cigánymissziós munkatársai alázattal fordulunk a 
cigány nép felé, és erre bátorítjuk minden 
embertársunkat. Hitünkből és tapasztalatainkból 
fakadó meggyőződésünk alapján megosztjuk velük az 
egész életet átformáló Örömüzenetet, amely minden 
népnek egyaránt hirdeti a bűnös, elveszett 
életmódból való szabadulást. Hisszük, hogy a 
Krisztusba vetett hit alapján történő megváltás a 
megoldás a cigányság életében is.



Honlap, facebook oldal



Megjelenés országos református
rendezvényeken



Csillagpont

• Tíznél több teltházas program
• Hitéleti, kulturális programok
• Több mint 100 cigány résztvevő





Életképek













„Út az életért.”



Biztos Kezdet Házak és tanoda programok



Játszóházak



Cigánymissziós Lelkésztovábbképzések



Büssü – közösségi munka



Köszönöm a figyelmet!


