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УЛОГА БОГОСЛОВСКИХ ФАКТОРА 
У ПРОТЕСТАНТИЗАЦИЈИ РОМА 

ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ*

ДРАГАН ТОДОРОВИЋ**

А п с т р а к т. – Про те стан ти у ју го и сточ ној Ср би ји, ко ри сте ћи се не за ин-
те ре со ва но шћу офи ци јел них ре ли гиј ских струк ту ра и ве ли ко до стој ни ка пра во-
сла вља и исла ма, отво ри ли су се за ром ске про бле ме, са мно го хри шћан ске љу ба-
ви укљу чи ли их у по сто је ће груп не ак тив но сти и под ста кли на из град њу но вог, у 
Све том пи сму уте ме ље ног, иден ти те та. 

Под про те стан ти за ци јом Ро ма под ра зу ме ва мо но ви ји про цес ма сов ног 
укљу чи ва ња срп ских Ро ма у ма ле вер ске за јед ни це про те стант ске про ве ни јен ци-
је. Не за о би ла зну уло гу у том про це су има ју бо го слов ски фак то ри: лич ност про по-
вед ни ка из соп стве не ет нич ке гру пе, бо го слу же ње на ма тер њем је зи ку и по сто ја ње 
чи стих ром ских цр ка ва. 

Ис тра жи ва ње је оба вље но на узор ку 60 кр ште них вер ни ка ром ске на ци-
о нал но сти, као и 14 ром ских и не ром ских вер ских ста ре ши на. По да ци су при ку-
пље ни ме то дом про ду бље ног ин тер вјуа на осно ву стан дар ди зо ва не про це ду ре са 
Ро ми ма вер ни ци ма и не ром ским и ром ским ста ре ши на ма про те стант ских вер-
ских за јед ни ца у ју го и сточ ној Ср би ји (Хри шћан ска бап ти стич ка цр ква, Је хо ви ни 
све до ци, Хри шћан ска адвен ти стич ка цр ква и Еван ђе о ска пен те ко стал на цр ква).

Кључ не ре чи: про те стан ти зам, Ро ми, ју го и сточ на Ср би ја, иден ти тет, бо го-
слов ски фак то ри.

УВОД

Кон так ти Ро ма са про те стан ти змом на За па ду се жу у де вет на е сти, али 
се ин тен зи ви ра ју ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, у вре ме све оп ште екс-

* При пре мље но у окви ру про јек та „Одр жи вост иден ти те та Ср ба и на ци о нал них 
ма њи на у по гра нич ним оп шти на ма ис точ не и ју го и сточ не Ср би је“ (179013), ко ји се из-
во ди на Уни вер зи те ту у Ни шу – Ма шин ски фа кул тет, а фи нан си ра га Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја РС.

** Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш.



114 Драган Тодоровић

пан зи је пен те ко стал ног по кре та.¹ На Бал ка ну ова по ја ва по при ма ма сов ни је 
раз ме ре нај пре у Бу гар ској² и Ма ке до ни ји.³ На срп ске про сто ре пр ви про те-
стант ски ми си о на ри, та ко ђе, ра но сту па ју,⁴ али тра ди ци о нал но и ве ко ви ма 
ус по ста вља но хри шћан ско (пра во слав но/ри мо ка то лич ко) / ислам ско ре ли-
гиј ско-ве ро и спо ведно би ће Ро ма „тре ћа гра на“ хри шћан ства по себ но на ру-
ша ва де це ни ју и по уна зад. Има их ме ђу адвен ти сти ма, бап ти сти ма и Је хо ви-
ним све до ци ма⁵ и чи не не пре ви ше број но, али ста бил но вер нич ко је згро, на 
чи јем се уз ди за њу у пи та њи ма ве ре тек има ра ди ти, по себ но с нај мла ђим ге-
не ра ци ја ма. Нај ви ше их је, пак, ме ђу је ван ђе о ским хри шћа ни ма у ју го источ-
ној Ср би ји,⁶ нај ви тал ни јем хри шћан ском огран ку у свет ским раз ме ра ма на 
по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма.⁷

¹ Wil li ams, Pa trick, „Le mi rac le et la ne ces si te: a pro pos du de ve lop pe ment du Pen te co ti-
sme chez les Tsi ga nes“, Arch. Sci. so ci a les Re lig. 73, 81–98, 1991; Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., „Про-
те стан ти за ци ја Ро ма Ср би је“, у Дра го љуб Б. Ђор ђе вић, прир., Му ке са све тим, 145–154, 
Ни шки кул тур ни цен тар, Ниш, 2007.

² Слав ко ва, Маг да ле на, „Ци га ни те еван ге ли сти в Бъл га рия“, Па ра диг ма, Со фия, 2007.
³ Ца ца но ска, Ру жи ца, „Про те стан ти змот во Ма ке до ни ја и со вре ме но то мал цин ско-

хри сти јан ско вер ско струк ту и ра ње“, Те ме 27, 3, 437–449, 2003; Ца ца но ска, Ру жи ца, „Про-
ме ни во кон фе си о нал ни от иден ти тет на Ро ми те во Ре пу бли ка Ма ке до ни ја“, у Љу би ша 
Ми тро вић, Дра го љуб Б. Ђор ђе вић и Дра ган То до ро вић, прир., Ге о кул ту ра раз во ја и кул-
ту ра ми ра на Бал ка ну (Ет нич ка и ре ли гиј ска по за ди на), 235–248, Ин сти тут за со ци о ло-
ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу, Ниш, 2006.

⁴ Бје ла јац, Бран ко, „Про те стан ти зам у Ср би ји (При ло зи за исто ри ју ре фор ма циј ског 
на сле ђа у Ср би ји – I део)“, Ал фа и Оме га, Бе о град, 2003; Бје ла јац, Бран ко, „Про те стан ти-
зам у Ср би ји (При ло зи за исто ри ју ре фор ма циј ског на сле ђа у Ср би ји – II део)“, Со те риа, 
Бе о град, 2010.

⁵ Kuburić, Zo ri ca, „The Gypsy Pro te stant Bet we en Na ti o nally Mi xed and Ho mo ge no us 
En co u ra ge“, in Dra go ljub B. Đorđević, ed., Ro ma Re li gi o us Cul tu re, 163–167, YSSSR, YURom 
cen tar and Pun ta, Niš, 2003; Kuburić, Zo ri ca, „Ver ske za jed ni ce u Sr bi ji i ver ska dis tan ca“, CE IR, 
No vi Sad, 2010; То до ро вић, Дра ган, „Ет но граф ско-со ци о граф ски по ка за те љи ра ши ре но сти 
про те стант ских вер ских за јед ни ца у ју го и сточ ној Ср би ји (са по себним освр том на Ро ме 
про те стан те)“, Ет но ло шко-ан тро по ло шке све ске 19, 87–111, 2012а; Todorović, Dra gan and 
Živković, Jo van, „Bra ni slav Pa vlov: Head of Je ho vah’s Wit nes ses in Bu ja no vac“, in Dra go ljub B. 
Đorđević, Dra gan Todorović and Miloš Jovanović, eds., A Pri est on the Bor der, 103–121, YSSSR 
and Fa culty of Mec ha ni cal En gi ne e ring at the Uni ver sity of Niš, Niš, 2013.

⁶ Кур тић, Та не, „Про те стант ска Еван ђе о ска цр ква ’За јед ни ца Ро ма’ у Ле сков цу“, Ле-
ско вач ки збор ник XLVIII, 351–358, 2008; То до ро вић, Дра ган, „Ро ми као пен те ко стал ци у 
ју го и сточ ној Ср би ји“, у Ти бор Ва ра ди и Го ран Ба шић, прир., Про ме не иден ти те та, кул ту-
ре и је зи ка Ро ма у усло ви ма план ске со ци јал но-еко ном ске ин те гра ци је, 461–475, СА НУ, 
Бе о град, 2012б.

⁷ Mar tin, Da vid, „Ton gu es of Fi re: The Ex plo si on of Pro te stan tism in La tin Ame ri ca“, Blac-
kwell Pu blis hers, Ox ford UK and Cam brid ge MA, 1990; Mar tin, Da vid, „Pen te co sta lism: The 
World the ir Pa rish“, Blac kwell, Ox ford, 2002; Cox, Har vey, „Fi re from He a ven – The Ri se of Pen-
te co stal Spi ri tu a lity and the Res ha ping of Re li gion in the Twenty-first Cen tury“, Ad di son-We sley, 
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Ро ми су ја сно пре по зна ти као ре ли гиј ско-кон фе си о нал ни ре зер во ар 
про те стан ти за ци је. До са да шње ан га жо ва ње по сма тра них не тра ди ци о нал них 
вер ских за јед ни ца у ју го и сточ ној Ср би ји мо же се опи са ти као ми си о на ре ње, 
ме ђу Ро ми ма не ар ти ку ли са них вер ских по тре ба, а за тим и као пре о бра ћи ва-
ње ма ло број них Ро ма чи је се ота не ле спо не с кон фе си јом из дав ни на очи ту ју 
још је ди но у смрт ним об ре ди ма и пре зи ме ни ма код при пад ни ка исла ма, од-
но сно по смрт ним и слав ским ри ту а ли ма код пра во сла ва ца.⁸ Чи ни о ци ко ји 
пре суд но ути чу на овај про цес си сте ма ти зо ва ни су у че ти ри гру пе: со ци јал-
но-еко ном ску, бо го слов ску, кул тур ну и по ли тич ку.⁹ У на шем ра ду ана ли зи-
ра ће мо ефек те бо го слов ских фак то ра (лич ност про по вед ни ка из соп стве не 
ет нич ке гру пе, бо го слу же ње на ма тер њем је зи ку и по сто ја ње чи стих ром ских 
цр ка ва) на ко је се ма ле вер ске за јед ни це осла ња ју у вер ском де ло ва њу ме ђу 
ром ском по пу ла ци јом у ју го и сточ ној Ср би ји.

УЗОРАК И МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Ис тра жи ва ње је оба вље но на узор ку 60 кр ште них вер ни ка ром ске на-
ци о нал но сти, као и 14 ром ских и не ром ских вер ских ста ре ши на.

Re a ding, Mas sac hu setts, 1995; Ber ger, Pi ter L., prir. „De se ku la ri za ci ja sve ta: Oživljavanje re li gi je 
i svet ska po li ti ka“, Me di ter ran pu blis hing, No vi Sad, 2008; Gay y Bla sco, Pa lo ma, „Gi ta no Evan-
ge lism: The Emer gen ce of a Po li ti co-re li gi o us Di a spo ra“, Pa per pre sen ted at the 6th EASA Con-
fe ren ce, Kra kow 26–29 July 2000; Co le man, Si mon, „The Glo ba li sa tion of Cha ri sma tic Chri-
sti a nity (Spre a ding the Go spel of Pro pe rity)“, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2000; 
An der son, Al lan, „An In tro duc tion to Pen te co sta lism: Glo bal Cha ri sma tic Chri sti a nity“, Cam-
brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004; Mil ler, Do nald E., „Pen te co stals: The New Fa ce of 
Chri stian So cial En ga ge ment“, Jo ur nal for the Sci en ti fic Study of Re li gion 46, 4, 435–445, 2007; 
Mil ler, Do nald E. and Yama mon, Tet su nao, „Glo bal Pen te co sta lism: The New Fa ce of Chri stian 
So cial En ga ge ment“, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ca li for nia, 2007.

⁸ Todorović, Dra gan, ed., „Evan ge li za tion, Con ver sion, Pro selytism“, YSSSR, Niš, 2004; Tо-
до ро вић, Дра ган и Ђор ђе вић, Дра го љуб Б., прир., „О ми си о на ре њу, пре о бра ће њу и про-
зе ли ти зму“, ЈУ НИР и Свен, Ниш, 2004.

⁹ Đorđević, Dra go ljub B., „Preobraćanje Ro ma na pro te stan ti zam (Mo del, činioci, 
tumačenje)“, u Zo ri ca Kuburić i Srđan Sre mac, prir., Kon ver zi ja i kon tekst (Te o rij ski, metodološki 
i praktični pri stup re li gij skoj kon ver zi ji), 227–244, Cen tar za em pi rij ska istraživanja re li gi je, No vi 
Sad, 2009; Đorđević, Dra go ljub B. and Todorović, Dra gan, „Ort ho dox Pri ests and the Pro te stant 
Ro ma (A Bit of Em pi ri cal Re se arch from the So uth of Ser bia)“, in Mir ko Blagojević and Dra-
gan Todorović, eds., Ort ho doxy from an Em pi ri cal Per spec ti ve, 175–188, YSSSR and IPST, Niš 
and Bel gra de, 2011; То до ро вић, Дра ган, „Про те стан ти зам – но ва ре ли ги ја Ро ма ју го и сточ-
не Ср би је“, u Da ni jel Si na ni, ur., An tro po lo gi ja, re li gi je i al ter na tiv ne re li gi je: kul tu ra iden ti te ta, 
235–266, Srp ski genealoški cen tar i Ode lje nje za et no lo gi ju i an tro po lo gi ju Fi lo zof skog fa kul te-
ta u Be o gra du, Be o grad, 2011а; Todorović, Dra gan, „Ulo ga kul tur nih fak to ra u pro te stan ti za ci ji 
Ro ma jugoistočne Sr bi je“, Kul tu ra 136, 376–402, 2012v.
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По да ци су при ку пље ни ме то дом про ду бље ног ин тер вјуа на осно ву стан-
дар ди зо ва не про це ду ре са Ро ми ма вер ни ци ма и не ром ским и ром ским ста-
ре ши на ма про те стант ских вер ских за јед ни ца у ју го и сточ ној Ср би ји. Раз го-
во ри су ре а ли зо вани из ме ђу де цем бра 2008. и мар та 2009. го ди не.

Ро ми ма вер ни ци ма по ста вље но је не ко ли ко се то ва пи та ња:

1. Лич ност па сто ра (За Ва ше при сту па ње цр кви би ло је пре суд но то 
што је ме ђу во ђа ма цр кве ва жно ме сто за у зи мао Ром? Шта нај ви ше це ни те 
код свог па сто ра? О че му нај че шће раз го ва ра те? Да ли он увек од го ва ра на 
Ва ше зах те ве и пи та ња? Ро ми би ма сов ни је при сту па ли Ва шој цр кви уко ли-
ко би ме ђу ста ре ши на ма цр кве Ро ми би ли број ни ји?)

2. Слу жба на ма тер њем је зи ку (У Ва шој цр кви бо го слу же ње се оба-
вља у це ло сти на ром ском је зи ку или де ли мич но? Део бо го слу жбе них књи га 
пре ве ден је на ром ски је зик или не? Бо го слу же ње на ром ском и пре во ђе ње 
бо го слу жбе них књи га до при не ли би ма сов ни јем при сту па њу Ро ма цр кви?)

3. По сто ја ње чи стих ром ских цр ка ва (Ве ри су Вас при ву кле чи сте ром-
ске цр кве? Њи хо во по сто ја ње до при но си ши ре њу ве ре ме ђу Ро ми ма? Ако у 
Ва шој вер ској за јед ни ци до са да ни је би ло чи сто ром ских цр ка ва, оче ку је те 
ли да ће се уско ро по ја ви ти?)

Не ром ским и ром ским ста ре ши на ма по ста вље на су пи та ња: 1. Мо жда, 
про те стант ске вер ске за јед ни це при вла че Ро ме јер ну де спон та ну по бо жност 
и об ли ке за јед ни штва у ко ји ма се до жи вља ва људ ска при сност и ду шев ни 
мир. Има ли исти не у то ме да су ва жни и бо го слов ски (те о ло шки) раз ло зи? 
и 2. У Ва шој вер ској за јед ни ци има (или не ма) чи сто ром ских цр ка ва у не-
ким ме сти ма. Да ли оче ку је те њи хо ву по ја ву и број ча ни раст, и да ли би то 
до при не ло да се Ро ми ма сов ни је Ва ма при кљу че?

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Личност пастора

Ин те ре со ва ло нас је да ли је при сту па ње про те стант ским цр ква ма од 
стра не Ро ма би ло по ве за но са већ по сто је ћим ром ским ста ре шин ским ка-
дром у њи ма или су се на тај ко рак од лу чи ва ли нај пре из уну тра шњих ре-
ли гиј ских по бу да, не за ви сно од на ци о нал не при пад но сти вер ских пр ва ка.

„Дал’ био он Ром ил’ Ср бин, ни сам ја до шла, зна чи, ра ди то га, не-
го ра ди Бо га. Ја ни сам ни зна ла ко је био па стор, ко др жи то, ме-
ни је би ло све јед но то. По сле кад сам до шла, од го ва ра ло ми је то 
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што је Ром, јер мо же да нам про по ве да, зна чи, и на ром ском и на 
срп ском је зи ку, за ви си ка ко му се до па да.“ 

Н.-Д. Б., 39, бап ти ста, Бе ла Па лан ка

„Ја кад сам се кр стио, ни су би ли још ни је дан ста ре ши на ов де у 
Вра њу. Али, са да ме не ме то фа сци ни ра што у Је хо ви ној ор га ни-
за ци ји по сто ји Ром ста ре ши на, док ре ци мо у дру гим за јед ни ца ма 
ја то ни сам ви део. У ства ри, то ми ка же да је она пра ва ор га ни-
за ци ја, да ту не ма дис кри ми на ци је. За Бо га ни је ва жно да ли си 
ти Ром, Му сли ман, да ли си ти Ср бин, Бу га рин, ва жно да си ти 
чо век са до брим осо би на ма и да му до зво ља ваш да он те бе ко-
ри сти и да му слу жиш. Ја кад ви дим, ре ци мо, у на шој Скуп шти-
ни да је наш брат Ром ста ре ши на, а по сто је и мно ги дру ги љу ди 
ко ји су Ср би, а ни су ста ре ши не и слу ша ју ње га, то ме ни пру жа 
је дан до дат ни до каз да је то пра ва исти на, пра ва ре ли ги ја. То је, у 
ства ри, пра ва исти на, где по сто ји та истин ска љу бав пре ма Бо гу, 
да се не вр ши дис кри ми на ци ја.“ 

З. С., 35, Је хо вин све док, Вра ње

„Све ште ни ци су углав ном Ср би, за то што их је ви ше у укуп ној 
по пу ла ци ји и за то што су ви ше шко ло ва ни ји. На ши Ро ми још ни-
су за вр ши ли фа кул те те, али дво је бра ће из Ко сан чи ћа код Бој ни-
ка су са да на дру гој-тре ћој го ди ни Те о ло шког фа кул те та у Бе о-
гра ду, за вр ши ли су сред њу адвен ти стич ку шко лу у Но вом Са ду. 
Они ће си гур но би ти све ште ни ци.“ 

А. С., 29, адвен ти ста, Ниш

Код адвен ти ста и Је хо ви них све до ка на ју го и сто ку Ср би је не ма шко-
ло ва них Ро ма про по вед ни ка, та ко да ром ско при сту па ње овим вер ским за-
јед ни ца ма ни је мо ти ви са но на ци о нал ном при пад но шћу ње них углед ни ка. 
Шта ви ше, хри шћан ска бри га ко ју Ср би по ка зу ју за ром ске вер ни ке, на су прот 
пре о вла ђу ју ћој од бој но сти и не по ве ре њу ве ћин ског ста нов ни штва, по себ но 
им при ја. Ско ра шње име но ва ње Ро ма на про по вед нич ку функ ци ју у врањ ској 
Скуп шти ни Све до ка до дат но им по ну је ром ском де лу вер нич ке по пу ла ци је 
у по гле ду рав но прав но сти и утвр ђу је их у учи ње ном ре ли гиј ском из бо ру.

„Па, ми сим да је сте. Гле дај те, по сао са Ро ми ма су за по че ли Ср би, 
још док мој отац ни је знао за цр кву. Јед но став но, код ста ре ши-
на се пр во, и не са мо код ста ре ши на, при ме ћу је пр во та љу бав. 
Ре ци мо, брат Ми ја. Не мо же чо век да ви ди да он пра ви раз ли ку 
из ме ђу овог и оног, код ње га је све исто. И сви оста ли, то је оно 
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што је нас при ву кло. Ми као Ро ми, увек смо би ли под це њен на-
род, Ци га ни, ово, оно. А у цр кви су љу ди про на шли ме сто за то 
што овај не пра ви раз ли ку за то што сам ја Ци га нин, да ли сам 
пр љав, и да ли сам не за по шљен, за и ста ме во ли к’о и сва ко га дру-
го га. Ни је би ло про бле ма ни ра ни је ка да су са мо Ср би ра ди ли 
са Ро ми ма. Е, ка сни је су се при кљу чи ли Ро ми и до дан-да нас су 
они у за јед ни ци.“ 

М. Б., 18, пен те ко ста лац, Ле ско вац

„Би ло је. Да је био Ср бин, он не зна пра ви сми сао жи во та Ро ма. 
Ути ца ло је што је био Ром ста ре ши на. У то вре ме, он је био ту у 
ма ха ли, знао је увек шта се де ша ва. Ја ако сам био члан цр кве, он 
чу је да сам у кри зи, да не мам, он је био тај ко ји је увек био спре-
ман да при по мог не. Ср бин, где ста ну је та мо, ви ђа мо се са мо на 
бо го слу же ње, он ку ћи, ја ку ћи, не ма ту....“ 

П. К., 38, пен те ко ста лац, Ле ско вац

„Да вам ка жем по ште но, зна чи ло ми је. А још ви ше ми је зна чи ло 
и кад сам ви де ла бра та Ми ју, бра та Стан ка, бра та Сте фа на, они су 
из срп ске, сад тре нут но, срп ске цр кве. То ме је још ви ше оја ча ло, 
да мо же мо сви за јед но да бу де мо. Се лим што је Ром то не мо ра да 
зна чи ни шта. Ма да, он нас увео у то, од ра дио је пу но. Али, ипак 
је дру га чи је кад ви ви ди те да до ла зе ста ре ши не из Ле сков ца. Три 
Ср ба и је дан Ром, па то је мно го ја ко, чо ве че!.“ 

З. Д., 48, пен те ко ста лац, Про ку пље

Ви ше де це ниј ско ис ку ство у вер ском про све ћи ва њу у ма ха ла ма на стра-
ни је пен те ко ста ла ца, док је код дру гих про те стант ских за јед ни ца по ја ча ног 
ин тен зи те та тек ко ју го ди ну уна зад. Још су се пре две и по де це ни је гру пе 
мла дих и ста рих Ро ма, јед ном или два пут не дељ но, сле ва ле ле ско вач ким пу-
те ви ма у кре та њу ка мо ли тве ном до му у Ули ци Мак си ма Гор ког. За јед но са 
срп ским, ста са вао је и пр ви еша лон ром ских во ђа из По двор ца и „Слав ка 
Зла та но ви ћа“, на се ља са ве ћин ском ром ском по пу ла ци јом. Они су ка сни је од-
и гра ли пре суд ну уло гу у ши ре њу Хри сто ве по ру ке су на род ни ци ма, чи не ћи 
од њих око сни цу са да шњег пен те ко стал ног ли ка ју жно и ис точ но од Ни ша.

Ар гу мент да су ре зер во ар бу ду ћег на пре до ва ња је ван ђе о ског ду ха оба-
ве зу је нас да ни ја н си ра ни је ту ма чи мо од го во ре Ро ма пен те ко ста ла ца овог 
де ла Ср би је: 

1. јед ном бро ју вер ни ка јед но знач но је хо ће ли их на Бож јем пу ту пред-
во ди ти ста ре шин ство бе ле и там не бо је ко же: бо го бо ја жљи вост их на то 



119Улога богословских фактора у протестантизацији Рома југоисточне Србије

оба ве зу је и же ља да при ме ром слу же на до ла зе ћој омла ди ни (та кви ма је, на 
при мер, у Ле сков цу бли жи Ду хов ни цен тар Еван ђе о ске цр кве „Све тло“); 

2. сен зи би ли тет дру гих за ве ћин ско-ма њин ске од но се из све тов ног жи-
во та и рас кол на стао уну тар ле ско вач ке вер нич ке гру пе бо ји њи хо ве ре ли-
гиј ске по гле де: хри шћан ски слу жбе ник по те као из уских ули чи ца са пре-
на тр па ним ку ћер ци ма бо ље раз у ме при ро ду и су шти ну ром ског би ћа, уз 
це ло днев ну рас по ло жи вост и за нај ма ње ин ди ви ду ал не и по ро дич не про-
бле ме (сто га се у Ле сков цу опре де љу ју да по се ћу ју Про те стант ску еван ђе о-
ску цр кву „За јед ни ца Ро ма“).

Кад већ ни је има ла пре суд ну уло гу на по че ци ма вер ског ор га ни зо ва-
ња, до дат но смо се рас пи ти ва ли за про це не о то ме хо ће ли ве ћи број Ро ма 
за про по ве да о ни ца ма у бу дућ но сти ути ца ти на ма сов ни је сту па ње ром ског 
на ро да у про те стант ске ре до ве.

„Мо жда, ме ни то ни шта не зна чи. Ја имам сво ју ве ру. Ја у Шид 
идем код Сло ва ка. Кад оде мо ја и су пру га они због нас при ча ју 
на срп ском, про по ве да ју на срп ском, пе ва ју на срп ском. Ни ко те 
не под це ња ва, да ти ка же ти си Ром, ти си Ци га нин. Ти си ме ни 
брат и го то во.“ 

М. М., 44, бап ти ста, Бе ри ље (Про ку пље)

„Не, то ми је све јед но. Да ли он је Ром или Ср бин или би ло ко ји, 
Бог во ли сви по је ди нач но и ми ле по чи та мо Би бли ју: ’Не тре ба 
бо је ко же да пре це ња ва мо’. Да ли је он Ср бин или Ци га нин, то ни-
је ва жно, ва жно је да смо ми у за јед ни цу, да смо бра ћа и се стре.“ 

Љ. З., 45, адвен ти ста, Ви нар це (Ле ско вац)

„Ја сам био у при ли ци да бу дем у Бу ја нов цу. Кад ја одем ме ђу 
Ро ме, то је са свим дру га чи је, ја по зна јем њих. Срж, ком плет ну 
ром ску, ја по зна јем, ме ни је лак ше да сту пим с њи ма у кон такт, 
има мо исте про бле ме, Ро ми смо, па смо Ро ми. Си гур но је те же 
да Ср бин уђе ме ђу Ро ме и да их у пот пу но сти раз у ме. Си гур но, 
ако је вер ник Ср бин, да оде, си гур но ће би ти отво рен за њих, али 
ко ли ко ће да раз у ме су шти ну кул ту ре и про бле ма ти ку? Тре ба ће 
му си гур но при лич но вре ме на да уђе у то.“ 

Р. Ј., 41, пен те ко ста лац, Ле ско вац

Би блиј ски про кла мо ва на и у ствар но сти по др жа на ана ци о нал ност про-
те ста на та по сти же де ло твор ност ми си је ме ђу Ро ми ма: на у чи ли су да су пред 
Бо гом рав но прав ни са оста лим на ци ја ма и да све тла или там на пут не игра 
ни ка кву уло гу у из ли ви ма да ро ва Ду ха Све тог на бож ју де цу. Не сум ња ју ни 
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у до бро на мер ност не ро ма у за јед ни ча ре њу на бо го слу же њи ма, ни ти у соп-
стве ну иза бра ност за „про по ве да ње Ре чи“. 

По др шка, пак, умно жа ва њу шко ло ва ног вер ског под млат ка из ром ских 
ма ха ла има сво је ра ци о нал но оправ да ње. Ве ков на из оп ште ност ром ског на-
ро да из глав них дру штве них зби ва ња усло ви ла је спе ци фич но уре ђе ње по-
ро дич них, род бин ских и ком шиј ских ре ла ци ја („rro ma ni pen“), ко је „га џа ма“ 
на пр ви по глед мо же из гле да ти чуд но и стра но.

1. „Бож ји чо век“ из соп стве них ре до ва са мно го ви ше стр пље ња и так-
та при сту пи ће ром ском раз у ме ва њу ре ли ги о зно сти, пре вас ход но умно жа-
ва ју ћи кор пус ре ли гиј ске све сти на спрам до та да пре о вла ђу ју ће ре ли гиј ске 
прак се, за пра во ме лан жа пра по стој бин ских обра за ца по што ва ња све тог и 
еле ме на та пра во сла вља и исла ма, усво је них до се ља ва њем на про сто ре под 
њи хо вим пре вас ход них ути ца јем; 

2. По лу пи сме ност или не пи сме ност, осо би то ста ри јих ге не ра ци ја, на-
ла же до дат ну осе тљи вост ду хов ног су ве ре на за ка на ли са ње ис прав ног прак-
ти ко ва ња вер ских ду жно сти и оба ве за и при ме рен увод у би блиј ске исти не. 

3. Ро ми је су на род ко ји у ду би ни сво јих ср ца во ли Бо га, али услед не у ко-
сти и не шко ло ва но сти вер ског из ри ча ја ин си сти ра ју на до жи вље ним лич ним 
ис ку стви ма у ствар но сти (на пу шта ње по роч них по на ша ња, ис це ље ња и сл.).

4. Иза зов пред све ште ни ком је и да одр жи Ро ме у при вр же но сти цр кви: 
ма њак кон цен тра ци је и по сто ја но сти, на кон по чет ног оду ше вље ног при гр-
љи ва ња Хри сто вог уче ња, има за по сле ди цу от пад ни штво од ве ре или мла ко 
ве ро ва ње, што у оба слу ча ја ни је же ље ни ис ход ми сиј ских на по ра. 

5. До бро је по зна та и љу бо пи тљи вост ром ског на ро да у ства ри ма ве-
ре, што ће их не рет ко од ве сти на вра та дру гих ми си о на ра, спрем них да им 
по све до че сво ју ви зи ју пу та у веч ни жи вот. Та да на сце ну сту па ис ку ство и 
уме ће ром ских па сто ра да ли стом не под врг ну ру глу и под у пру ка зна ма ова-
ква по на ша ња, већ си гур но шћу и искре но шћу соп стве них ре чи вра те за блу-
де ле ов чи це у ра ни је ста до, да ју ћи им до вољ но вре ме на и раз ло га да на у че но 
за жи ви у днев ној при ме ни.

Ин те гри тет и углед ста ре шин ства од ре ђен је ка ко ис пу ња ва њем вер-
нич ких оче ки ва ња из до ме на цр кве ног де ло ва ња, та ко и од ли ка ма лич но сти 
у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји. Упи та ли смо вер ни ке шта нај ви ше це не код 
сво јих па сто ра, ко му ни ци ра ју ли са њи ма и о ко јим те ма ма, те да ли ста ре-
ши не удо во ља ва ју из ре че ним зах те ви ма.

„Што су ис кре ни, до бро са слу ша ју и он да ти да ју од го ва ра ју ћи 
са вет на те ме љу Би бли је. Кад има не ки про блем у по ро ди цу, они 
са слу ша ју па жљи во и он да да ју са ве те на те ме љу Све тог пи сма. 
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Они ка жу: отво ри тај и тај ста вак, и он да про чи та мо шта та мо 
пи ше. Они да ју пре по ру ке на те ме љу Све тог пи сма, не го во ре 
са ми од се бе. Де ша ва ло се чак да кад не ки брат поч не да пла че 
док из но си свој про блем, и ста ре ши на пла че, ко ли ко са о се ћа и 
бри не са њим.“ 

С. Б., 37, Је хо вин све док, Та ско ви ћи (Ниш)

„Ја свог па сто ра до жи вља вам да је он иза бран од Бо га да бу де про-
по вед ник, то ни је слу чај ност. То је мој про по вед ник ко га је Бог 
иза брао да он има сво ју цр кву и да бри не о сво јим вер ни ци ма. 
И он има ја ку уло гу у ме ни. Слу шај те сад, да не бу де по гре шно, 
да је он из над Хри ста, не. И он је слу га бож ји као што сам ја, а ја 
ње га це ним да је он мој про по вед ник, да је он за вр шио Те о ло шки 
фа кул тет, да има сво је зна ње, да смо ми, та ко ре ћи, ње го во ста до, 
да он се бри не о на ма, ми смо ње го ви вер ни ци.“ 

С. А., 50, адвен ти ста, Ниш

„Отво ре ност. Искре ност, отво ре ност и по ну да за по моћ, у би ло 
ком сми слу. Не мо ра то да зна чи да ако ја не мам, да он мо ра да 
има да ми да. До вољ но је да при ча са мном, да ме уте ши у не че-
му. Пре је би ло и са да раз ли ка ве ли ка. Што ни су по но сни. Што 
зна ју, на при мер, у не ку си ту а ци ју да, без об зи ра што је он ста ре-
ши на, при ступ им је оби чан, као са сва ким дру гим чо ве ком. Ја ко 
су ис кре ни, при сту пач ни су, не ма ју тог по но са.“ 

Ч. К., 50, пен те ко ста лац, Ле ско вац

„Па, кад је не што по треб но, у не ким хит ним слу ча је ви ма, он је 
ту. Ево, ме не кад су уда ри ла ко ла, мој стриц ни је био ту и па стор 
Се лим се по ну дио да по ве зе мог оца у бол ни цу и се де ли су ка сно.“ 

Н. К., 15, пен те ко ста лац, Ле ско вац

Ха ри змат ске и цр кве ре фор ма циј ске ба шти не цр кве не ду ше бри жни ке 
на зи ва ју па сто ри ма. Основ ним еле мен ти ма слу жбе нич ке ети ке сма тра ју се: 
ка рак тер, вла да ње и ин те гри тет ве ре. Ре чи мо ра ју би ти у са гла сју са ис ка за-
ним дру штве ним по на ша њем: на лич ном при ме ру ста ре ши на по твр ђу је уте-
ме ље ност „хри сто ли ког“ по гле да на свет, ко ји он сво јим ва ља ним под у ча ва-
њем оче ку је да пре по зна у ми сли ма и де ли ма дру гих. Тек та да па стор мо же у 
вр ше њу сво је основ не функ ци је – про по ве да ње Је ван ђе ља и под у ча ва ње вер-
ни ка но вом жи во ту у Хри сту – да ра чу на на љу бав и след бе ни штво па стве.

1. На упу та ма на те ме љу Све тог пи сма, при мен љи вим у сва ко вр сним 
жи вот ним си ту а ци ја ма и до брим при пре ма ма за во ђе ње са ста на ка, за хвал ни 
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су нај ви ше Је хо ви ни све до ци, чи ме по твр ђу ју док три нар ну по ве за ност са 
вер ском гру пом. Бо го и за бра ност за ка те дром, убе ђе ност у ис прав ност упу-
ће них по ру ка и до стој ност за дат ка во ђе ња цр кве бес по го вор но се при хва та ју.

2. Они ма са мањ ком ре ли гиј ског зна ња из је ван ђе о ских ре до ва го ди 
при сту пач ност цр кве них слу жбе ни ка да по ни зно слу же по тре ба ма оста лих 
вер ни ка, охра бру ју у на ста лим по те шко ћа ма и ја ча ју пра во вер ност раз ре ђе ну 
упли ви ма не све тог. Јер, ка ко из ја ви је дан од ром ских пен те ко стал них во ђа, 
го вор о ве ри мо ра да бу де под у прт чи ње њем де ла – „ве ра без де ла је мр тва“. 
Про по ве да ње ра до сне ве сти, али и стал на при сут ност у сва ко днев ним жи-
во ти ма па стве, одре ши тост у пре у зе тим по те зи ма, са мо кон тро ла и бла гост 
за ту ђе по ступ ке, љу бав, ра дост, мир – осо би не су ко ји ма вер ни ци од ли ку ју 
сво је пред вод ни ке.

Служба на матерњем језику

Пи та ли смо са го вор ни ке за ми шље ње о ром ском као бо го слу жбе ном 
је зи ку, као и о прак си бо го слу же ња на ром ском је зи ку у цр ква ма.

„Ов де код нас не, на срп ском је. Увек не ко до ла зи од Ср ба, и он-
да ми не мо же мо да при ча мо ром ски. Има брат из За плањ ске 
То по ни це, а до ла зе и про по вед ни ци, до ла зе при ја те љи не ки из 
До њег Бри ја ња, не по жељ но би би ло да ми раз го ва ра мо ром ски, 
љу ди не раз у ме ју.“ 

З. З., 28, адвен ти ста, Ме ђа (Ле ско вац)

„На ром ском, ком плет но.“ 
М. М., 48, адвен ти ста, Вра ње

„Знаш шта, кад смо ми сви Ци га ни, кад смо сви Ро ми, он да при-
ча мо ром ски. А кад има мо не ког го ста или не ког Ср би на, он да 
при ча мо и срп ски. На ма је све јед но да ли они на ма при ча ју про-
по вед по срп ски или по ци ган ски, ми раз у ме мо и ци ган ски и 
срп ски. Ни је бит но на ма уоп ште ка ко они при ча ју. И аме ри кан-
ски нек’ при ча, са мо нек’ ми сли до бро.“ 

В. Д., 39, пен те ко ста лац, Врањ ска Ба ња (Вра ње)

Бо го слу жбе ни из раз на ма тер њем је зи ку све до чи о ду хов ном и кул-
тур ном иден ти те ту јед ног на ро да. Би блиј ско-пре дањ ско уче ње на ла же да 
бо го слу же ње тре ба оба вља ти на је зи ку бли ском и ра зу мљи вом ње го вим 
уче сни ци ма, ко ји та ко од па сив них по сма тра ча за до би ја ју уло гу ак тив них 
са рад ни ка, у скла ду са про пи са ним цр кве ним устрој ством. При пад ни ци 
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не тра ди ци о нал них вер ских за јед ни ца у Ср би ји бо го слу же ња оба вља ју на 
са вре ме ном срп ском је зи ку.

Бо го слу жбе на прак са у ма лим вер ским за јед ни ца ма у ју го и сточ ној Ср-
би ји има сле де ћи из ри чај:

1. сву да та мо где су Ро ми при дру же ни срп ској бра ћи у Хри сту, бо го-
слу же ња се оба вља ју на срп ском је зи ку, што за њих не пред ста вља ве ли ки 
про блем с об зи ром да га ве ћи на исти вр ло до бро раз у ме и го во ри у днев ној 
ко му ни ка ци ји, по себ но мла ђе ге не ра ци је; 

2. у по је ди ним бо го мо ља ма адвен ти ста, бап ти ста, Је хо ви них све до ка и 
пен те ко ста ла ца, у раз ли чи то до ба да на, одво је не са стан ке одр жа ва ју срп ске 
и ром ске гру пе: зби ва се то ре дов но због не мо гућ но сти об је ди ња ва ња ве ли-
ког бро ја вер ни ка на ма лом про сто ру; 

3. ром ске гру пе та да са ме од лу чу ју хо ће ли се мо ли ти и про по ве да ти на 
ма тер њем је зи ку или не. Го сту је ли ма кар не ки не ром са стра не, из по што ва-
ња и ра ди пре ва зи ла же ња је зич ке ба ри је ре, они оба ве зно бо го слу же на срп-
ском. (Ра ди се та ко и у „Цр кви под ша тром“ у Ле сков цу, нај ве ћој ром ској је-
ван ђе о ској за јед ни ци у Ср би ји: на ђе ли се брат Ср бин или се стра Срп ки ња 
у за јед нич ким клу па ма, про по вед се од ви ја оба ве зно на ве ћин ском је зи ку.);

4. ка да се, пак, бо го слу жи на ром ском, он да се то зби ва на сле де ћи на-
чин: из во ди из Но вог за ве та или трак та та чи та ју се на срп ском, она ко ка ко 
су и на пи са ни, а он да ду хов ник про по вед на ста вља на ром ском је зи ку.

Ак тив ну упо тре бу ром ског је зи ка у цр кве ном жи во ту тре ба ло би при-
род но да пра ти сет пре ве де них бо го слу жбе них књи га. За ни ма ло нас је ка ква 
је прак са адвен ти ста, Је хо ви них све до ка, бап ти ста и пен те ко ста ла ца у ју го-
источ ној Ср би ји у по гле ду пре во ђе ња основ не и по моћ не вер ске ли те ра ту ре.

„Има на ром ском је дан трак тат, ра ни је тај трак тат ни сам мо гао 
да раз у мем, за то што има ви ше гур бет ских ре чи. А сад су ови из 
Ско пља штам па ли, мно го је ра зу мљи ви ји. Ма да је то на ма ке-
дон ском и наш ром ски у Ср би ји и Ма ке до ни ји се раз ли ку је као 
што се раз ли ку ју срп ски и ма ке дон ски је зик. На кон гре су кад смо 
би ли у Ку ма но во про шле го ди не, не прет про шле го ди не, би ла је 
из да та бро шу ра ’Шта Бог зах те ва од нас?’. А про шле го ди не на 
об ла сном кон гре су би ле су две бро шу ре на ром ском: ’И ти мо-
жеш би ти бож ји при ја тељ’ и ’Ра дуј се за у век жи во ту на зе мљи’.“ 

Е. С., 39, Је хо вин све док, Пре ше во

„То су пе сма ри це, сви има мо исте пе сма ри це. Она се на пи са ла 
та мо у Вра њу и он да, кад смо ми по че ли ов де да ра ди мо, они су 
по сла ли на ма те пе сма ри це. Зна чи, те су пе сма ри це на пра вље не 
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за ром ске цр кве. У Вра њу има ром ска цр ква, чи ста ром ска адвен-
ти стич ка цр ква. Имаш у Вра њу, имаш у Бри ја њу, имаш у Бој ни ку, 
баш чи сте ром ске адвен ти стич ке цр кве. Кад сам ја би ла у Вра-
њу, би ло је три де сет вер ни ка, али сад ми слим да их има ви ше.“ 

С. А., 50, адвен ти ста, Ниш

„Ми слим да не ма. Чу ла сам да је не ко пре во дио Би бли ју, не знам 
ко ји део са да, пра вио Би бли ју на ром ском, не ке ста ре ши не... Би-
ло је пре ве де но ’Ко је Бог’ на ром ски, то је трак тат, то је про је-
кат ’Фи лип’, ка ко је Бог ство рио свет, ка ко је Адам и Ева ство-
ре но и та ко.“ 

Ј. С., 23, пен те ко ста лац, Ле ско вац

По чив ши Три фун Ди мић, не ка да шњи пред сед ник Ма ти це ром ске у Ју-
го сла ви ји, на соп стве ну ини ци ја ти ву пре вео је на ром ски је зик Но ви за вет, 
Слу жеб ник, Треб ник и Ча со сло вац, све ште не књи ге ко ји ма се про из но си бо-
го слу же ње на ром ском је зи ку у окви ру Срп ске пра во слав не цр кве.

Оста ле пре во ди лач ке ак тив но сти вер ске ли те ра ту ре за по тре бе ве ру ју ћег 
ром ског на ро да скром ног су оби ма: два-три трак та та и аутор ска пе сма ри ца 

Сл. 1. Ромска песмарица (Д. Тодоровић, фебруар 2009)
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са из бо ром јед ног бро ја хри шћан ских пе са ма.¹⁰ У на ја ви је но ви пре вод Би-
бли је. До бро на мер на на сто ја ња успо ре на су ви ше де це ниј ским раз ми ри ца ма 
око стан дар ди за ци ји ром ског је зи ка: не ма са гла сја ром ских ин те лек ту а ла ца 
око то га ко ји би ди ја лект у Ср би ји био про мо ви сан у за јед нич ки. До ступ на 
пу бли ко ва на ли те ра ту ра по ти че из Ма ке до ни је и са Ко со ва и пра ви про бле-
ме у раз у ме ва њу тек ста срп ским Ро ми ма.

Упр кос кон ста то ва ном не до вољ ном под у пи ра њу еван ге ли за циј ског ра да 
са Ро ми ма при год ним цр кве ним шти вом, ин те ре со ва ло нас је пре о вла ђу ју ће 
рас по ло же ње вер ни ка у по гле ду ефе ка та бу ду ћег ми сиј ског ра да: мо же ли се 
бо го слу же њем на ром ском и пре во ђе њем бо го слу жбе них књи га до при не ти 
ма сов ни јем ши ре њу про те стан ти зма ме ђу ром ским на ро дом?

„Не, па ско ро је не ра зу мљив тај је зик ко ји се пре ве де на ром-
ском је зи ку, јер ма ло пре сте ре кли, Гур бе ти, Ар ли је, наш је зик је 
дру га чи ји. На при мер, ево, Ро ми у Ша бац, ми се не мо же мо спо-
ра зу ме ти на ром ском, мо ра мо на срп ски. Мо жда они пре ве ду на 
тај је зик ко ји ко ри сте они у Шап цу, у Ва ље ву, у Но вом Са ду, на-
ма не од го ва ра, тре ба нам ма ло ви ше вре ме на да би смо раз у ме-
ли да чи та мо. А из гле да да не ки ром ски тек сто ви до ла зе из Бе-
ча, из Аустри је, та мо има Ро ма са Ко со ва, они су пре ве ли на тај 
свој је зик. Јер, не ма мо наш је дан је зик ко ји је сви ма ра зу мљив.“ 

И. А., 39, Је хо вин све док, Врањ ска Ба ња

„Не, ја бих био пр ви ко ји се не би сло жио с тим. Јер, не мо же се 
тај ма те ри јал упо тре би ти за све Ро ме. Ја има ту Би бли ју на ром-
ском, где ни јед ну је ди ну реч не мо гу да раз у мем, ни јед ну је ди ну 
реч. Мо жда не ко раз у ме ту Би бли ју, они пу ту ју ћи Чер га ри. Ја сам 
је до био у Ба ња Лу ци. А ма ке дон ски Ро ми го во ре тур ски је зик, 
не мо жеш да их раз у меш ни ка ко. Па, у јед ном се лу не го во ре сви 
исто. Гур бе ти го во ре друк ше, ови пра во слав ни срп ски Ро ми го-
во ре друк ше, они Бур ги ја ши го во ре друк ше, Ер ли је го во ре друк-
ше, зна чи, не мо же. Нај лак ше ми је на срп ском.“ 

Ж. М., 62, адвен ти ста, До ње Бри ја ње (Ле ско вац)

„Од Би бли ју да се при ча мо ра ма ло про сти је. Скроз про сти је, да 
би мо гли на род да раз у ме. Ако при ча ју ма ло кул тур ни је, они не 
раз у ме ју. Ја сам им пу но пу та ре кла, ре кла сам и за про по вед ни ка 
то: ’Не мо же да при ча те оно, и ја не што не знам.’ И та ко се тру де, 
’фа ла Бо гу, да про сто при ча ју. Јер, има кој’ не зна да чи та, се дам дес’ 
по сто ко ји до ла зе у цр кву су не пи сме ни. Ево, ја, ја сам не пи сме на. 

¹⁰ Ће ри мо вић, Ац ко и Ће ри мо вић, Ја сми на, „Ро ма ни пе сма ри ца“, ХАЦ ЈЦО, Ниш, 2004.
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Али, Бог је чи нио, и ја чи там, знам да раз у мем оно што је од Би-
бли ју. И да чи там, и да пи шем не што, оно што тре ба да на у чим 
та мо. Ја сам би ла не пи сме на скроз, а то је Бог чи нио, ствар но.“ 

К. Р., 54, пен те ко ста лац, Ле ско вац

„Ево, ми. Има ви ше омла ди на, не са мо на ши два де се так. Кад слу-
ша ју му зи ку, кад сви ра мо, кад пе ва мо, они оба ве зно до ла зу. А кад 
про по вед поч не, они сви иза ђу на по ље. Ни је им ин те ре сант но, а 
пе ва ње им ин те ре сант но. Чак зна ју пе сме да пе ва ју, а про по вед 
не ће да слу ша ју. Ка жем искре но....“ 

С. А., 15, пен те ко ста лац, Врањ ска Ба ња (Вра ње)

Са ми Ро ми раз у ме ју уло гу бо го слу же ња и пре во ђе ња бо го слу жбе них 
књи га на ма тер њи је зик у ми сиј ским по сло ви ма. И без екс перт ског зна ња, 
они на те ре ну пре по зна ју све не до у ми це про по ве да ња ром ској по пу ла ци ји. 

1. Ви со ко за сту пље на не пи сме ност, по себ но ста ри јих, спу та ва у це ло-
ви том усва ја њу по ру ка цр кве (не са мо срп ски, Ро ми не рет ко не уме ју да чи-
та ју ни текст на пи сан соп стве ним пи смом). Сто га се у цр ква ма до ста по ла же 
на на кнад но опи сме ња ва ње вер ни ка, чак се ис по ста вља као услов кр ште њу, 
по себ но код Је хо ви них све до ка и адвен ти ста. 

2. Пен те ко стал но ста ре шин ство ли бе рал ни је при сту па вер ни ци ма: у 
ор га ни зо ва ни јим за јед ни ца ма, уз по моћ ком пју те ра и про јек то ра (оста ле по-
се ду ју ма кар гра фо ско пе са фо ли ја ма), на бе ло плат но у по за ди ни пре но се 
се при пре мље ни из во ди из Све тог пи сма. Они се за тим пре при ча ва ју и по-
ја шња ва ју на ром ском је зи ку и та ко при бли жа ва ју сви ма са про бле ми ма у 
чи та њу и раз у ме ва њу по ру ка. Слич но се по сту па и ка да на ред до ђе пе ва ње 
пе са ма, по себ но код сла вље ња. 

Про по вед на срп ском не пред ста вља про блем за ве ли ку ве ћи ну Ро ма: 
со ци јал ни кон так ти од ма лих но гу, па и ка сни је (кра ће или ду же) шко ло ва-
ње упо зна је их са го во ром ве ћин ског окру же ња. Не тре ба, ме ђу тим, скрај ну-
ти зна чај је зи ка за по ди за ње ни воа цр кве не све сти и оцр ко вље ње вер ни ка.

Пре не го што бу де ре ше но пи та ње из бо ра је дин стве ног ром ског ди ја-
лек та и књи жев ног го во ра, из гле да да ће пре ва зи ла же ње је зич ке ба ри је ре у 
упо тре би Ста рог и Но вог за ве та, те умно жа ва ња ма њих трак та та и бро шу-
ра, нај ви ше под сти ца ти бу ду ће ми си о нар ско-па стир ске по тре бе ло кал них 
цр ка ва. По себ но на сто ја ње да се об у хва те мла ђе ге не ра ци је, ко је ће по твр-
ду рав но прав но сти ви де ти у ак тив ни јој јав ној упо тре би свог је зи ка. (Дру го 
је пи та ње ка кви ће то ва ри је те ти ром ској је зи ка би ти: они са ви ше срп ских 
ре чи, ка кви пре о вла ђу ју да нас код ра зних ром ских гру па или они под стак-
ну ти те жњом да се очу ва и афир ми ше ста ри на.)
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Сл. 3. Детаљи са богослужења за Роме на ромском код пентекосталаца у Лесковцу
(Заједница Рома) (Д. Тодоровић, октобар 2008)

Сл. 2. Детаљ са мешовитог богослужења на српском код Јеховиних сведока у 
Врању (говори ромски старешина Ненад Бекић) (Д. Тодоровић, фебруар 2009)
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Чисте ромске цркве

До знав ши за тзв. ром ске про те стант ске цр кве на под руч ју ју го и сточ-
не Ср би је, рас пи та ли смо се ме ђу Ро ми ма вер ни ци ма да ли је њи хо во по сто-
ја ње пре суд но ути ца ло на до но ше ње лич не од лу ке да се при сту пи не кој од 
ма лих вер ских за јед ни ца.

„Ова ко... То је сте чи ста ром ска цр ква, али ми не пра ви мо ни ка-
кве раз ли ке и у сва ком тре нут ку је до ступ на сва ком ко же ли да 
до ђе. Ја ка жем ром ска цр ква, али вид’о си да нас, до ла зио је брат 
Ђу ра из То по ни це, се стра Сун чи ца из су сед но се ло, до са да су 
до ла зи ли и брат Со тир и ње го ва су пру га, до ла зи ли су код нас....“

З. Р., 44, адвен ти ста, Ко сан чић (Бој ник)

„Кад ка же мо, увек ка же мо да има цр ква, да се ску пља ју на род, да 
је ром ска цр ква, али увек, кад пи та ју, ко ја ве ра, увек ка же пен-
те ко стал ска ве ра.“ 

Т. С., 23, пен те ко ста лац, Ниш

„Па, не ки ка жу да је на ша цр ква ром ска... Ме ни то сме та, искре-
но, да. То ни је ром ска цр ква. Ако ми са мо Ро ми сла ви мо Бо га, 
ни је то ре ше ње. Вра та Го спод ња су отво ре на за би ло ко је на ци је, 
Ср бин, Шип тар, Му сли ман, Тур ци, би ло ко је. Ако хо ће да слу жи, 
да се пре да Го спо ду, да са зна исти ну, ми то не гле да мо. Ја сам на-
по ме нуо да има мо и срп ске чла но ве цр кве.“ 

Д. Д., 32, пен те ко ста лац, Вра ње

Ро ми бап ти сти, Је хо ви ни све до ци и адвен ти сти спрем но од го ва ра ју да 
ожи вља ва њу њи хо вог ду хов ног жи во та ни су до при не ле чи сте ром ске цр кве. 
То ме се мо же ве ро ва ти. И са ме не ве ли ке, ове се вер ске за јед ни це не мо гу по-
хва ли ти број ним ром ским вер ни ци ма. Пи о ни ри пре о бра ћи ва ња из ма ха ла 
сту па ли су ме ђу срп ску са бра ћу у вре ме кад ром ских цр ка ва ни је би ло, бр зо 
усва ја ју ћи док три не, вред но сти и прак су но вих вер ских гру па. Све сни со ци-
јал них им пли ка ци ја свог вер ског ста ту са, искре но су се по све ти ли жи вље њу 
усво је ног дог ма ти зма у ма лим хри шћан ским ен кла ва ма. Те мељ на про ме на 
зби ва се на ис те ку пр вог ми ле ни ју ма, ка да чи ње ње до брих де ла вер ских ху-
ма ни та ра ца уде се то стру чу је ром ске ре гру те за но ви на чин жи во та.

Скуп шти не Је хо ви них све до ка да нас про во де ис кљу чи во за јед нич ка 
вер ска оку пља ња. Хри шћан ска бап ти стич ка цр ква има тек јед ну са мо стал-
ну ром ску гру пу у Бе лој Па лан ци. (У Ни шу је за јед нич ка слу жба, у Пи ро ту 
не ма Ро ма ме ђу бап ти сти ма, а у Ша и нов цу се ра ди са мо са ром ском де цом.) 
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И Адвен ти стич ка цр ква, дру га по ја чи ни у овом де лу Ср би је, оку ша ла се у 
са мо стал ном ра ду са Ро ми ма. Са нај ду жим ста жом је цр ква у До њем Бри ја-
њу, она је ка сни је ис пи ли ла за јед ни цу у Дра гов цу (Бој ни ку), а род бин ским 
ве за ма и ону у Вра њу. У Ви нар цу код Ле сков ца „су бо та ри“ се оку пља ју у соп-
стве ним про сто ри ја ма, тач ни је опре мље ном спра ту по ро дич не ку ће Љи ља-
не и Де си ми ра Зе ки ћа.¹¹

Ста ре шин ства за ми сиј ски рад ре ши ла су да се по др шком тзв. ром ским 
цр ква ма при бли же но во при до шлом члан ству, да по ку ца ју на вра та и сту пе 
на њи хо ве пра го ве, са на ме ром да их ин те гри шу у мре жу по сту ли ра них со-
ци јал них од но са. Њи хо вим би се отва ра њем по ступ но пре ва зи ла зи ли уко ре-
ње ни ром ски стра хо ви од кон так та са Ср би ма, те лак ше усва ја ње но вог си-
сте ма ве ро ва ња. Али, у ово се по гла вље вер ског ор га ни зо ва ња ушло са мно го 
ре ла ти ви зи ра ња: уз ди за ње но вих цр кве них згра да ма те ри јал ном по мо ћи из 
ино стра них цен тра ла и ло кал ним из два ја њи ма ни је пра ти ла до след ност у 
ор га ни за ци о ном сми слу, нај пре у два сег мен та. 

1. Је дан се ти цао мањ ка шко ло ва ног све штен ства са стал ним бо рав ком у 
ме сном окру же њу, ко је би не по сред но над гле да ло на по ре са о бра жа ва ња жи-
вот них на ви ка би блиј ским обра сци ма и убла жа ва ло ефек те не га тив них дру-
штве них ре ак ци ја. Без стро гог над зо ра, коп не ло је стрикт но след бе ни штво 
бо жан ских прин ци па, при ти сну то те го ба ма си ро ма штва и не из ве сне ег зи стен-
ци је, умно жа ва ла се не при ме ре на по на ша ња и по ср та ња услед раз о ча ре ња. 

2. Дру ги об у хва та уко ре ње не сте ре о ти пе ве ћин ског на ро да пре ма ром-
ској ма њи ни, ко ји су се из све тов не пре ли ли у сфе ру све тог. Фор ми ра ни за-
ме ци вер ских гру па су ма ње-ви ше пре пу шта ни се би са ми ма: у да не бо го-
слу же ња ни су свра ћа ла бра ћа и се стре из до не дав них за јед нич ких цр ка ва, 
по да сти ру ћи та ко бле ду ња ве еван ге ли за тор ске учин ке са мих Ро ма ме ђу су-
на род ни ци ма, али и ме ђу ком ши ја ма срп ске на ци о нал но сти. Уза луд на су би-
ла по ја шње ња да се не ра ди ни о ка квим „ром ским“, већ о је дин стве ним бап-
ти стич ким или адвен ти стич ким цр ква ма; у клу па ма су се де ли ма ло број ни 
Ро ми, ус кра ће ни за при зна ње јед на ко сти у вер ском по љу. 

И ши ре ње и умно жа ва ње пен те ко стал ног уче ња про шло је сли чан пут. 
По чи ња ло је сти дљи вим ром ским при дру жи ва њем фор ми ра ним вер ским 
гру па ма, ко је је пре ра ста ло за крат ко вре ме у мно го стру ко ак тив но уче ство-
ва ње у за себ ним тер ми ни ма и за вр ша ва ло у усту пље ним, за ку пље ним или 
но во по диг ну тим објек ти ма у ср ци ма ма ха ла. Овај је про цес, ме ђу тим, имао 
и сво је осо бе но сти.

¹¹ То до ро вић, Дра ган, „Ет но граф ско-со ци о граф ски по ка за те љи ра ши ре но сти про те-
стант ских вер ских за јед ни ца у ју го и сточ ној Ср би ји (са по себним освр том на Ро ме про-
те стан те)“, Ет но ло шко-ан тро по ло шке све ске 19, 87–111, 2012а.
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1. Из ра ста ње и оса мо ста љи ва ње но вих вер ских за јед ни ца пра ти ли су 
ром ски па сто ри са ве ри фи ко ва ним би блиј ским кур се ви ма или у про це су 
сти ца ња те о ло шког обра зо ва ња, спрем ни да се по ни зе и при ме ром све до че 
слу же ње Бо гу ме ђу сво јим на ро дом. И омо гу ће му да без устру ча ва ња лич ни 
вер ски до жи вљај по де ли са род би ном и при ја те љи ма, не стра ху ју ћи да ће то 
про у зро ко ва ти чу ђе ње ме ђу бра ћом срп ске на ци о нал но сти због ма њих од-
сту па ња од уна пред про пи са них нор ми. 

2. Под стак ну та не спу та ност, на ро чи то ме ђу си ро ма шни ји ма, у до ма-
ћем окру же њу на ко рак од до ма, без сти да и су здр жа но сти, учи ни ла је ром-
ска је ван ђе о ска бо го слу же ња пре по зна тљи вим ма ни фе ста ци ја ма де ло ва ња 
Ду ха Све тог, ко ја су иза зи ва ла ди вље ње и по што ва ње за „ром ске“ цр кве од 
стра не сви ју. Срп ско при су ство би ло је по жељ но, али из о ста ја ње ни је иза зи-
ва ло осе ћај ма ње вред но сти и не при хва ће но сти; шта ви ше, при дев „ром ска“ 
слу жио је на ди ку и по нос.

Ако већ ни су су штин ски усло вља ва ле ре ли гиј ски из бор у про шло сти, 
ин те ре со ва ли смо се за ром ско мње ње о ефек ти ма ром ских цр ка ва у пред-
сто је ћем ми сиј ском ра ду и про це ну тем па њи хо вог умно жа ва ња.

„Да вам ка жем не што, сме та ми то што је ром ска цр ква, што је 
та ко зо ве те. Би ло да је ром ска, би ло да је срп ска, ен гле ска... ни кад 
не би ишла у ен гле ску цр кву, сме та ми то ис пред цр кве. Цр ква је 
цр ква. И да је ова на ша цр ква срп ска цр ква, ни кад не би ишла... 
А ако се отво ри у ма ха ли, где су све Ро ми, не ка бу де на ром ском, 
то је нор мал но. Не ка бу де са мо цр ква. Јер, ако во лим Бо га и ве ру-
јем, а сто ји ис пред оно да је ром ска цр ква, ја ми слим да не ће да ме 
при ме, да ће да ме ис те ра ју. Цр ква тре ба би ти отво ре на за све....“ 

Д. М., 34, бап ти ста, Ниш

„Па, мо жда, а не мо ра да зна чи. Мо жда би би ло. Ако чо век има 
пр вен стве но љу бав пре ма Бо гу, би ло где, или би ло ка ква да је 
Скуп шти на, да ли су то Ро ми са мо или са мо Ср би, ако чо век има 
љу бав пре ма Је хо ви, он ће слу жи ти ње му би ло где и у би ло ко-
јој при пад но сти.“ 

Б. Р., 37, Је хо вин све док, Врањ ска Ба ња

„Ја не ви дим ту ни шта ло ше. Ни је ова цр ква на пра вље на да се ми 
Ро ми одво ји мо од Ср ба, не, нај ма ње то. Још би ме ни би ло дра-
го да су ви ше Ср би не го Ро ми, ов де је при ступ сви ма до пу штен. 
Ево, да нас сте ви де ли јед ну бо ле сну Срп ки њу, до шла је. Про блем 
је у то ме што Ср би са по ни жа ва ју ће гле да ју ако уиђу у ром ској 
цр кви, то за њих по ни жа ва ју ће ако уђу у ром ској цр кви. А ми 
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смо ство ри ли цр кву ту не због то га што не ће мо да се ме ша мо са 
Ср би ма у гра ду, не го за то што је то да ле ко, 35 ки ло ме тра нам је 
до Ни ша, 35 ки ло ме тра нам је до Ле сков ца. Овај брат, док је био 
жив, он је са по ро ди цом жи вео ту увек и био је ста ре ши на цр-
кве, др жао је про по ве ди, под у ча вао нас је чо век, и то за ње га ни је 
би ло стра шно. Али, ви ди те, Ср би су ти ко ји се по дво ја ва ју и ко ји 
пра ве раз ли ке: е, то је ром ска цр ква, ту се са мо Ро ми оку пља ју. 
Не, па и ка жу, ми жи ви мо са љу ди ма, ле по се сла же мо, мо ја же на 
им ка же: ’Ај де, до ђи те у цр кву’. ’Па, до ће ће мо...’. Али, не ће да до-
ђу, јер ка жу да ће да им се сме ју ако до ђу у ром ску цр кву. А на ши 
про по вед ни ци из Ни ша и Ле сков ца су Ср би, има ју ве ли ке шко ле.“

Ж. М., 62, адвен ти ста, До ње Бри ја ње (Ле ско вац)

„Ја ми слим да не би. Све што ви ше се отва ра ју цр кве, то је ви ше 
по љу ди ма. Ево, узе ћу при мер из Вра ња. У Вра њу има чет’ри цр-
кве на ше отво ре не у јед ној ма ха ли. Знаш шта ка жу љу ди? Цр кве 
отва ра ју, за то што има ју ко ри сти од то га, згра бе па ре. Ни је до бро 
што има и ов де код нас две. Нај бо ље би би ло са мо јед на цр ква да 
бу де. Сав на род ко ји хо ће да сла ви Го спо да, у ту цр кву не ка до ђе. 
Ре ци мо, у сва кој ма ха ли на шој по јед на да се отва ра цр ква. Ни је 
то то. Сва ко ће да ви ди, ме ни је бли зу ов де, ме ни ов де, у све три 
не би би ло кол’ко у јед ну тре ба да бу де. Ни је то то, ни је ви ше за-
ни мљи во. Сва ко ће има ти сво ју при чу, да му се ни је ис пла ти ло, 
не би отво рио цр кву, знаш ка ко...
А за што по сто је че ти ри цр кве у Вра њу? То је ве ли ка при ча. До-
шло је до про бле ма, раз два ја ње. Сви ти љу ди ко ји сад има ју раз-
ли чи те цр кве, сви су ра ди ли у јед ној. Е, сад, ја ’оћу да бу дем ве-
ћи од те бе, ти ми не до зво ља ваш, па ’ајд’ ја ћу на дру гу стра ну да 
отво рим, овај ова мо и то је. А све је то јед на цр ква.“ 

П. К., 38, пен те ко ста лац, Ле ско вац

„Не. Код нас не се ка же да је то баш ром ска. Ми ка же мо да је то 
цр ква је ван ђе о ска, и то ни је ва жно, не ће мо ми да да је мо цр кву. 
Па, ево, ја ти ка жем, у Ба њу не ма мо Ср би ни, али у Вра њу ви дим, 
би ла сам не ко ли ко пу та, зна чи, има се стре и Срп ки ње, а у Ле ско-
вац има по ла-по ла. Ни је дош’о Исус Христ са мо за Ци га ни, то и 
за вас ва жи. Да ли је Исус Христ до шао са мо за Ср би? Ни је, он је 
дош’о и за Гур бе ти, и за Шип та ри, и за Ал бан ци, и за Нем ци, и 
за Бу га ри, за сви ши ром све та. Бог је све ство рио на род. И, шта 
сад, ми да ка же мо да је цр ква ци ган ска? Не.“ 

В. Д., 39, пен те ко ста лац, Врањ ска Ба ња (Вра ње)
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Ро ми на кло ње ни про те стан ти зму у ју го и сточ ној Ср би ји зду шно по др-
жа ва ју осни ва ње мо ли тве них до мо ва у сво јим ма ха ла ма, обра зла жу ћи та кав 
став сле де ћим раз ло зи ма: 

1. ром ске цр кве не сим бо ли зу ју но ве „бер лин ске зи до ве“ са не ро ми-
ма, већ при ли ку да им се на ди рек тан на чин по све до чи о Хри сто вој отво ре-
но сти за ром ске ду ше и бе зна чај но сти ет нич ких и ра сних раз ли чи то сти за 
жи вот у Го спо ду,

2. ром ској бра ћи и се стра ма де се ти на ма ки ло ме та ра уда ље ним од ур-
ба них цен та ра ума њу ју се тран спорт ни тро шко ви и пру жа при ли ка да спо-
кој но ис по ве да ју но во при хва ће ну ве ру.

Сле ди и ви зи о нар ско упо зо ре ње вер ским пр ва ци ма: не отва ра ти их тек 
да би се убе ле жио плус у ми си о нар ском кар то ну, већ у прат њи по је ди на ца 
по све ће них пре да ном и стр пљи вом ра ду и спрем них да соп стве ним жи во-
ти ма све до че оче ки ва не из ме не код дру гих. Та кве ром ске цр кве би ле би он-
да лак мус па пир и за не ро ме да на лич ном при ме ру те сти ра ју из ја вљи ва ну 
би блиј ску јед на кост вер ни ка у ми ло сти бож јој.

Слич ног су ста ва и вер ске во ђе:

„Ево ка ко ја гле дам на те ром ске цр кве. Шта ја знам, ја ни сам 
за то да цр кве бу ду ти пич но чи сто ром ске, чи сто на ци о нал не. 
Ја во лим да ту бу ду и Ср би, и Ро ми и ако има још ко ја на ци ја, 
да бу ду за јед но. Ме ни се то сви ђа. У Вра њу има две цр кве, има 
ром ска цр ква. Ни је то ром ска цр ква, не го су у том кра ју сви Ро-
ми. А ми не кад на пра ви мо до го вор да оде мо сви за јед но у до њу 
цр кву, где су на ша бра ћа Ср би и да за јед но уче ству је мо у бо го-
слу же њу. А има мо и вре ме ка да они до ла зе код нас и опет има-
мо за јед но бо го слу же ње.
Је сте, по рас тао је број Ро ма у ром ској адвен ти стич кој цр кви. То 
не ма ве зе са на ци о нал но шћу, не го је то ви ше за то што им је то 
бли же, цр ква им је бли же и они ту до ла зе че шће, да та ко ка жем. 
Кад до ла зе че шће, он да се за гре ју ви ше да чу ју о Бо гу, о бож јој 
исти ни, о бож јој љу ба ви. То је био и је ди ни раз лог што је на ша 
цр ква отво ри ла по себ ну цр кву у ром ској ма ха ли. Пре не го што 
се то отво ри ло, ми смо ви де ли да је до ста љу ди же ле ло да до ђе, 
али им је цр ква до ле ја ко да ле ко и то је био је ди ни раз лог за што 
мно ги ни су до шли. А ка да се отво ри ла цр ква, ту им је би ло бли-
же и мно ги су до ла зи ли.“ 

А. Ћ., адвен ти ста, Вра ње
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„Да кле, за њих ће то би ти ве ли ка пред ност да они у са мом по-
чет ку не мо ра ју да ти нов ца да би не где пу то ва ли. Зна чи, би ће 
ма ње жр та ва са њи хо ве стра не и у фи зич ком и у ма те ри јал ном 
сми слу. Ту је пред њи хо ва вра та, он да ће ода зив би ти, бар је мо-
је ми шље ње та кво, ве ли ки и они ће при су ство ва ти ско ро свим 
са стан ци ма. Ја сма трам да ће би ти ве ли ки број вер ни ка... Скуп-
шти на се фор ми ра у ма ха ли да би се при бли жи ла ром ским вер-
ни ци ма... Ка да ми ви ди мо да има мо ту и Ср бе ко ји же ле да по-
ста ну, он да ми на рав но ће мо све учи ни ти на срп ском, то нам 
уоп ште ни је про блем.“ 

Н. Б., Је хо вин све док, Вра ње

„Али, ми слим да ме ђу Ро ми ма мо же та цр ква ко ја је са чи ње на од 
Ро ма, мо же пу но да ути че на ром ску по пу ла ци ју... Ни смо за тво-
ре ни, ис кљу чи во са мо за Ро ме, же ли мо да ра ди мо са сви ма они-
ма ко ји су у по тре би. Ипак, ми слим да је ме ни као Ро му мно го 
лак ше да при ђем јед ном Ро му и да му ка жем ко сам, шта сам, у 
шта ве ру јем, не го да при ђем не ком Ср би ну. Он има пр во да ме 
гле да кроз на о ча ре пред ра су да и због то га ма ло у том по љу ши-
ре ња еван ђе ља код не ром ске по пу ла ци је, ма ло смо стаг ни ра ли. 
По треб но нам је да не ко до ђе, да бу де ту са на ма, ко је пре ка љен 
и ис ку сан рад ник, ко ји је по штен и ко ји је за и ста чо век од ауто-
ри те та. Да он мо же би ти ту са на ма, да мо же мо за јед но да ра ди мо, 
да не иде у по се ту са мо Ро ми, не го да иде је дан брат Ром и је дан 
Ср бин. То би у очи ма овог на ро да мно го дру га чи ју сли ку до не ло.“ 

М. С., пен те ко ста лац, Про ку пље

Оп ти ми зам вер ских во ђа на го ве шта ва да се у бу дућ но сти мо гу оче ки-
ва ти но ве цр кве у бли зи ни ром ских на се ља или у њи ма са ми ма, ка ко би се 
ром ском ста нов ни штву упу ћи ва ле не по сред не по ру ке о бо го у год ном на чи-
ну жи во та и раз ве ја ва ле пред ра су де о не по жељ но сти ме ђу ве ћин ским срп-
ским вер ни ци ма. 

На ра сло ис ку ство опре де љу је их на ком плек сни ју ре а ли за ци ју пла но ва 
и про гра ма: 1. при пре ма мла дих ром ских на ра шта ја за вер ске во ђе, 2. за јед-
нич ки те рен ски на ступ срп ских и ром ских еван ге ли за то ра, 3. под стрек ве-
ћин ском ста нов ни штву за сма њи ва ње вер ске дис тан це и сл.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Про пу сте ве ли ких вер ских за јед ни ца у ра ду с Ро ми ма и њи хо во не-
за до вољ ство соп стве ним по ло жа јем у са вре ме ном дру штву, ве што ко ри сте 
упра во про те стант ске ре ли гиј ске ор га ни за ци је сво јим уче њи ма, спон та ном 
по бо жно шћу и об ли ци ма за јед ни штва у ко ји ма се до жи вља ва људ ска при-
сност и ду шев ни мир. Мно штво раз ло га ко ји по го ду ју кон вер зи ји ром ских 
пра во слав них и вер ни ка исла ма на про те стан ти зам мо гу се си сте ма ти зо ва ти 
у че ти ри гру пе: со ци јал но-еко ном ску (услу ге ми ло ср ђа, обра зо ва ње, са ве то-
дав не услу ге, ме ди цин ска по моћ, еко ном ски раз вој), бо го слов ску (лич ност 
па сто ра, слу жба на ма тер њем је зи ку, по сто ја ње чи стих ром ских цр ка ва, су-
шти на вер ског уче ња), кул тур ну (уло га пе сме, му зи ке и игре у слу жби, не спу-
та ност емо тив ног до жи вља ја и ис по ља ва ња ве ре, при сност у лич ном кон так ту 
и бри га о по ро ди ци и де ци као од ли ка тра ди ци о нал ног ром ског кул тур ног 
обра сца) и по ли тич ку (за ла га ње за ре ли гиј ске сло бо де и јед на кост свих вер-
ских за јед ни ца, бор ба за људ ска и по ли тич ка пра ва Ро ма).

По ка за но је да ве ћи број „бож јих љу ди“ ром ске на ци о нал но сти за про-
по ве да о ни ца ма про те стант ских вер ских хра мо ва мо же да у бу дућ но сти до-
при не се при ме ре ном уво ду у би блиј ске исти не, уве ћа њу ре ли гиј ске све сти 
и ис прав ном прак ти ко ва њу вер ских ду жно сти и оба ве за од стра не њи хо вих 
су на род ни ка. Од ста ре ши на вер ни штво оче ку је са гла сје из ме ђу вер ских ре чи 
и де ла, из ме ђу упу та на те ме љу Све тог пи сма, при мен љи вим у сва ко вр сним 
жи вот ним си ту а ци ја ма и по ни зне слу жбе по тре ба ма па стве. Сву да та мо где 
су Ро ми при дру же ни срп ској бра ћи у Хри сту, бо го слу жбе на прак са оба вља 
се на срп ском је зи ку; одво је ни са стан ци ром ске и срп ске гру пе ор га ни зу ју се 
је ди но услед не мо гућ но сти об је ди ња ва ња ве ли ког бро ја вер ни ка на ма лом 
про сто ру. Упр кос све сти о зна ча ју ма тер њег је зи ка у ми сиј ским по сло ви ма, 
ре ђој про по ве ди на ром ском до при но си ви сок про це нат не пи сме но сти ста-
ри јег вер ни штва, скром на рас по ло жи ва вер ска ли те ра ту ра и ви ше де це ниј ске 
раз ми ри це око стан дар ди за ци ји ром ског је зи ка. Умно жен број тзв. чи стих 
ром ских про те стант ских цр ка ва на ју го и сто ку Ср би је, по себ но у ром ским 
ма ха ла ма, при ли ка је да реч па сто ра до пре до уда ље них ром ских пра го ва. 
Успе шност њи хо вог де ло ва ња, пак, под ра зу ме ва оба ве зу ста ре шин ста ва да 
мно го ви ше ула жу у те о ло шко обра зо ва ње по тен ци јал ног про по вед нич ког 
ка дра из ме сног окру же ња и отво ре ни је по др жа ва ју еван ге ли за тор ске на-
по ре са мих Ро ма ме ђу су на род ни ци ма и ком ши ја ма срп ске на ци о нал но сти.
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Dragan Todorović

THE ROLE OF THEOLOGICAL FACTORS IN THE 
PROTESTANTISATION OF THE ROMA IN SOUTHEASTERN SERBIA

S u m m a r y

Protestants in southeastern Serbia, using the disinterestedness of the official reli-
gious structures and dignitaries of Orthodoxy and Islam, have opened up to the Romani 
problems, and included them in the existing group activities with a lot of Christian love, 
encouraging them to build a new identity, based on the Holy Scripture.

The Protestantization of Roma implies the more recent process of mass inclusion 
of Serbian Roma into the small religious communities of Protestant provenience. An im-
portant role in this process is played by theological factors: the personality of the preacher 
from their own ethnic group, the worshiping service in the mother tongue, and the exist-
ence of purely Romani churches.

The research was carried out on the sample of 60 baptized believers of Romani na-
tionality, as well as 14 Roma and non-Roma religious leaders. The data was acquired using 
the in-depth interview method, based on the standardized procedure with Roma believ-
ers and non-Roma and Roma leaders of Protestant religious communities in southeastern 
Serbia (Christian Baptist Church, Jehovah’s Witnesses, Christian Adventist Church, and 
Evangelical Pentecostal Church).


