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Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik  
által hívővé lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.  

Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta.  
IKor.3,5-6. 

 

 

Missziói jelentés 
Cigány misszió Nyírtelek-Görögszálláson 

 
 
A Filadelfia Evangélikus Egyházközség hét éve indította az aktív külterületi 
jelenléttel és szolgálattal folyó cigány missziói szolgálatát. 
Pályázatok és szociális alapszolgáltatások segítségével, nagy felülettel érintkezett 

-nagyobb részt önkéntes szolgálókból álló- missziói csapatunk a Görögszálláson 
és Belegrádon élő cigánysággal. 

Alapelvünkké lett, hogy a diakóniai munka Krisztus megváltásának felmutatása 
nélkül ugyanúgy szeretetlenség, mint az evangélizációs szolgálat a célcsoport 
szükségleteinek figyelmen kívül hagyásával. 

Az előbbiek figyelembe vételével felépült kapcsolat rendszer következménye 
lehetett az a változás, amely egy nagyobb részt gúnyolódó, ellenséges csapatból 

egy együttműködő a szocializáció útján óriási lépéseket megtevő, Isten 
kegyelméből élő és Szentlelkének életformáló munkáját életében engedő 
közösséggé válhatott. 

A mottó üzenetét mindig szem előtt tartva végeztük szolgálatunkat, tudva azt, 
hogy az áldás csak onnan fentről érkezhet engedelmes szolgálói közösségen 

keresztül. 
Hálát adva Istennek tekinthetünk az elvégzett munka alakulására, eredményére: 

 
1. Az istentiszteleti közösség egy ÉAOP-os pályázat által felépített új közösségi 
térben tarthatja alkalmait Görögszálláson. A rendszeresen résztvevők száma 30-

40 fő, az úrvacsorával élők száma (havi egy alkalom) átlagban 20 fő, mellette 5-
10 fő fiatalok, de idősebbek is áldást kérnek az úrvacsorázók közösségében. 

Liturgiai szolgálatra felváltva vállakozik 5-6 fő. Gyermek istentisztelet 
párhuzamosan működik az istentisztelettel, az első részén részt vesznek, majd 
saját szintjükön másik teremben folytatódik az alkalom. Minden vasárnap az 

istentisztelet után kölyök klubot tartunk a gyerekeknek és 
konfirmanduskorúaknak. 

 
2. Bibliaórák hetente kétszer, ifjúsági klub foglalkozások hetente öt alkalommal 
vannak. 

 
3. A szociális földprogramban 23 fő ismerkedik a rendszeres munkavégzéssel, és 

gazdálkodással, kertműveléssel. A közösségépítés fontos eleme a reggeli áhítat, 
amelyen keresztül többen rendszeres igehallgatóvá, olvasóvá, istentisztelet 
látogatóvá lettek. Szükséglet mutatkozik a készség, képesség fejlesztésre ezért a 

TKKI-val együttműködve, másik 25 fő kompetencia fejlesztésen vesz részt, 
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gyülekezetünk helyet és pedagógust biztosít ehhez. Reménység szerint újabb 40-
50 fő csatlakozhat hasonló és magasabb képzési szintű csoportokhoz. 

 
4. A „Biztos kezdet” gyerekházban 5. éve, evangéliumi lelkülettel három 

munkatársunk foglalkozik a 0-5 éves gyermekek korai fejlesztésével, szülő 
gyerek kapcsolat építésével. 20-30 család áll kapcsolatban ezzel a szolgálattal. 
 

5. A missziói munkánkat nagyban elősegíti a Magyar Belmisszió Biatorbágy 
szolgálata, ahová csendeshetekre vihetünk embereket, ahol Isten igéjének 

közelében juthatnak önismeretre és Isten ismeretre, életújulásra cigány 
testvéreink. 
 

6. A felébredt életújult, cigány testvérek szívesen vállalkoznak szolgálatra, így 
jutottunk el gyülekezeti, intézményi alkalmakra, ahol számot adhattak a bennük 

élő reménységről. Csökkentve az előítéletes gondolkodást, bizonyságot téve arról 
a Jézus Krisztusról, aki őket is megváltotta és életüket megújította. A Közös-
asztal konferencián, országos evangélizáción, cigány missziói napon 2013-ban is 

nagy számban vettek részt a görögszállási cigány misszió küldöttei. 
 

7. Nyáron, a görögszállási cigány missziós közösség egy nemzetközi ifjúsági 

csoporttal 3 napos szabadtéri evangélizációt tartottunk Nagycserkeszen. Az ott 
élő nagyszámú cigányság, érdeklődést mutatott a szolgálatunk felé, azóta 
néhány ember alkalmanként átjön a görögszállási istentiszteletünkre. 
 

8. Negyedik éve amerikai önkéntes segíti a cigány missziós munkánkat. 
Szolgálatuk egy évre szól, ennek minden előnyével és hátrányával együtt. 

Különböző karakterű és lelki adománnyal bíró fiatalok minden esetben 
megtalálták helyüket a szolgálatban. 
 

 
Az összehangolt foglalkoztatási, oktatási, szociális, hitéleti tevékenységek 

következménye az az általános társadalmi felemelkedés, amely a települést 
jellemzi! 
 

 
Tisztelettel! 

Györfi Mihály 
 

 

 
 

 
 
 
 


