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Református
Cigánymisszió

Gregussné Buzás Irén és
Kaeja Parker Cho

"Jézus Krisztus az Ige szava szerint a „betegekhez” jött és nem az „egészségesekhez”, vagyis azokhoz, akik a társadalom peremére szorulva, kitaszítva éltek. Ezek a beteg emberek ma is köztünk élnek,
ugyanúgy kitaszítva, mint akkor, csak ma cigányoknak, hajléktalanoknak, esetleg testi fogyatékossággal élőknek nevezzük őket."

Gregussné Buzás Irén
missziói lelkész

karácsonyi ajándékozás és családlátogatások

Reménységek: Zsolti és családja, Lakatos Krisztián és Gyula bácsiMissziói délután

páran főznek a közösségnek, tea is készül, itt vannak a gyerekek is. Közös éneklés, egy
teológus-hallgató lány szintetizátoron kíséri a dalokat. Ha elrontják, Irénke kegyetlenül újra
énekelteti. Lehet kérni, mit énekeljünk ma. Mindenkinek van kedvence, hát mindet el is
éneklik. Együtt. Igehirdetés, Mindenki figyel, néha maguk is hozzáfűzik mit gondolnak,
mesélnek saját élményeikről.
Aztán imádság, közösen, csendben. Türelmesen hallgatják meg egymást, s nincsenek
titkaik.

színjátszó csoport

missziós táborozás

evangelizáció

Koncepció:

Mint minden misszió, úgy a Cigánymisszió is a következő
3-as támpillérre épül: -    imádságos háttérre (melyet cigány
és magyar testvérek egyaránt biztosíthatnak a
Cigánymisszió működéséhez), -    anyagi háttérre (a
Cigánymisszió működéséhez - túlnyomó részt - a Tiszántúli
Református Egyházkerület biztosítja az anyagi fedezetet) -
és munkatársakra (a Cigánymissziónak egyaránt vannak
cigány és nem cigány önkéntes munkatársai).  A Tiszántúli
Református Egyházkerület Cigánymissziója egyfajta
koncentrikus körökhöz hasonlítható minta alapján szeretné
felépíteni a Cigánymissziót a Kerületben: 2009.
szeptemberében a TREK éves kerületi Közgyűlése
megszavazta, hogy az egyházkerület minden
egyházmegyéjének az élére önálló missziói lelkészeket
jelöljenek ki, akiket kifejezetten a Cigánymisszióra
"specializálódva" alkalmazzanak. - Ahhoz viszont, hogy a
TREK 9 egyházmegyéjében, minden olyan településen, ahol
egyre inkább igény van és lesz arra, hogy külön egyházi
program induljon a cigánysággal; elkerülhetetlen lesz a
cigány munkatársak képzése, akik a helyi lelkész irányítása
alatt, munkálkodnak együtt Jézus Krisztus nevében a
cigányság körében.

Rövidtávú célkitűzések:

Kerületi rendezvények, cigány evangelizációk, konferenciák,
nyári táborok által - melyek helyi szinten református
lelkészkollégák segítségével kerülnek megszervezésre -
szeretnénk elérni azokat a cigány embereket, akik a
társadalom peremére szorulva élnek és már semmilyen
egyházi kötődéssel sem rendelkeznek. -    Fontos, hogy
ezeket az embereket meghívjuk Isten országába Jézus
Krisztus által, számukra - a helyi lelkipásztor
közreműködésével - kultúrájuknak megfelelő bibliaórák,
istentiszteletek kerüljenek megtartásra. -    A jövőre nézve
elkerülhetetlen lesz, hogy maguk a cigány emberek közül
képezzünk gyülekezeti munkatársakat - s ez egyben "Közép
távú célkitűzéssé" is fog válni -, hogy azok közül képezzünk,
akik: a, Jézus Krisztust csakugyan Isten Fiának és életük
Urának vallják, b, akiknek az életvitele minden tekintetben
példaértékű c, és akik olyan jellegű képzésben részesülnek,
ami a későbbi munkájukat a cigány kisebbség körében
elősegíti (pl. diakónusképzőt vagy olyan bibliaiskolát
végeznek, amivel tudnak - a helyi lelkész vezetése alatt -
ilyen irányba szolgálni).

Hosszú távú célkitűzések:

Nehéz lenne megmondani azt előre, hogy a jövő Magyar
Református Egyháza konkrétan, hogyan fog kinézni. Egy
biztos: az az egyház, amelyiknek vannak missziói törekvései
- akár külmissziói, akár belmissziói (esetleg a társadalom
peremére szorultak felé is) - az az egyház élő és virágzó
egyház. Az egyházat ugyanis pontosan a Jézustól kapott
missziói küldetése tartja életben.  A Cigánymisszióra való
tekintettel is el lehet mondani azt, hogy: "Menjetek el tehát,
tegyetek tanítvánnyá minden népet"(Mt.28:19a) - még a
cigány népet is.  A TREK Cigánymissziójában hosszú távú
cél az, hogy református cigány gyülekezetek jöjjenek létre, e
tekintetében 2 féle tendencia mutatkozhat majd a jövőben -
azoknak a református egyházközségeknek a területén, ahol
komolyan veszik a cigány emberek felé is a missziói
küldetést: - létrejöhetnek külön cigány gyülekezetek (cigány
kultúrának megfelelő liturgiai elemekkel), melyeknek
"anya-gyülekezete", a helyi református gyülekezet lesz - és
lesznek vegyes gyülekezetek, ahol a Jézus Krisztus nevében
megkeresztelkedő, konfirmáló cigány testvéreket egyből a
nem cigányokból álló, református gyülekezetbe lehet majd
tagolni.  Így az evangélium szavaival mondhatjuk e rövid
fohászt a Cigánymisszió szolgálatára nézve: "Kérjétek tehát
az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az
aratásába."(Mt.9:38)

A terv első fázisa

Nyugdíjas lelkész házaspár számára a ma romos állapotú
egykori ingóházban kialakítanak egy lakást, innen
viszonylagos közelségből lehetnek a közeli tanyavilágban és
a Bodaszőlőn élő emberekhez. Feladatuk a Református
Közösség építésén túl a hátrányos helyzetűek problémáinak
megismerése családlátogatásokkal, a nem megfelelő
körülmények között élő családok segítése, a gyerekek
tanuláshoz való viszonyulásának javítása foglalkozásokkal,
tehetséggondozás. Látogassák a magányosan élőket, az
időseket, biztosítsák jelenlétükkel, hogy az emberek
felkereshessék őket lelki problémáikkal, forduljanak hozzájuk
tanácsért. Építsék a református közösséget, hogy a fiatalok
a közösség szokásaiból, az ott tanultakból meríthessenek
példát és ne kallódjanak el a tehetségek a környezetük
visszahúzó viszonyulása miatt.

A terv második fázisa

Az ingóház fennmaradó része szolgáljon közösségi térként a
közösségi épület felépüléséig, azután alakítsák
szükség-szállássá. Ennek funkciója, hogy azoknak nyújtson
ideiglenes menedéket, akiknek valamilyen okból nincs hova
mennie. Ilyen lehet, amikor elharapózó családon belüli
erőszak vagy italozás miatt az anyának, akár gyermekestül
el kell otthonról azonnal menekülnie. Amennyiben valakinek
olyan állapotba kerül a háza, hogy abban nem maradhat
többé, akár tűzeset, akár mert nem tudott fűteni a rendkívüli
hidegben, itt meghúzhatja magát egy kis időre. A szállás
viszont remélhetőleg legtöbbször inkább azoknak a nem
helybéli segítőknek nyújt majd menedéket, akik a misszióban
néhány hetet vagy hónapot az itteni közösségért végzett
munkával töltenének.

A terv harmadik fázisa

Közösségi épület a Zeleméri Csonka-toronyként ismert,
kunhalmon álló gótikus romra telepítve. A helyválasztás a
misszió céljainak fontosságához mért, kiemeli azt.  A
közösségi épület teret biztosít a misszió programjainak,
hetente istentisztelet és missziói délután, hittanóra, bibliaóra,
havonta filmklub. Emellett a közösség önszerveződésének
köszönhetően filmklub, színjátszó kör, hímző-kör, stb.
működhetnek itt. A falubelieknek fontos a zsákfalu
Bodaszóló időnkénti elhagyása, szeretnek eljárni, mert az
ünnep, így a külterületi telepítés nem jelenti a működés
akadályozását.


