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M O L N Á R  M E L I N D A

– Áhítattal és alázattal örvendezek 
azon a történelmi megvalósításon, 
hogy Erdélyben 1568-ban a világon 
először törvénybe foglalták a val-
lásszabadságot, a római katolikus, 
református, szász és magyar evan-
gélikus, valamint unitárius keresz-
tény felekezetek egyenjogúságát, 
ugyanakkor megnevezték azokat a 
nem domináns vallásfelekezeteket 
is, amelyek velük együtt éltek, a gö-
rögkeleti, a baptista és a zsidó val-
láson lévőket. (Nyilván a 16. század 
Erdélyében más megnevezés alatt 
léteztek az utóbbi felekezetek). Új 
világot teremtettek eleink, a sokat 
emlegetett paradicsomi jobb világ 
alapjait tették le a Tordán 1568. ja-
nuár 13-án kihirdetett országgyűlé-
si határozattal.

Közös úton

A MUE az elődök iránti alázattal és 
Isten iránti hálával készült a 450., 
jubileumi évfordulóra. A Gondvi-
selő jóvoltából megadatott, hogy 
minden egyházi terv megvalósul-
jon. A Magyar Országgyűlés egyön-
tetűen kimondta, hogy az 1568. 
évi tordai országgyűlés jogelődje 
a mai magyar országgyűlésnek, és 
mindazok a közösséget és nemzetet 
erősítő értékek, amelyeket törvé-
nyei által biztosított, szervesen be-

épülnek a mai magyar nemzet ér-
téktárába. A Magyar Országgyűlés 
január 13-át a vallásszabadság em-
léknapjává emelte. A magyar kor-

mány erkölcsi és anyagi támoga-
tásával templomaink újjáépültek, 
iskoláink és más intézményeink 
megerősödtek, és ünnepléseinken 
megszabadulhattunk az örökös 
szükség görcsétől. 

2018. január 13-án több mint ezer 
ember töltötte meg a tordai római 
katolikus, református és unitárius 
templomokat, hogy együtt vegyen 
részt a jubileumi év kezdeti ünnep-
ségén. Bizton állíthatom, hogy Is-
ten lelke volt velünk azon a napon, 
amikor a római katolikus, refor-
mátus, szász evangélikus, magyar 
evangélikus, unitárius, görögkeleti, 
zsidó és görögkatolikus egyházak 
vezetői közösen imádkoztak egy-
más elfogadásáért, megbecsülésé-
ért, amikor a magyar, a román és az 
európai parlament küldöttei együtt 
adtak hálát az 1568-as országgyűlés 
értékteremtő munkájáért.

Valóra vált remények

A hit, az értelem, a tolerancia és az 
újjászületés diadalával teremtet-
tünk aztán otthont az év során a 
Magyar Országgyűlésben, a brüsz-
szeli és strasbourgi európai uniós 
parlamentben, a román parlament-
ben, ahol a politikum támogatását 
kértük az 1568-as vallásszabadsági 
törvény értékének közkinccsé téte-
léhez. Sikerrel jártunk.

2018 júliusában elkészült az 
a nagyarányú felújítás, melynek 
eredménye Kolozsvár második 
legrégebbi épületének, a hajdani 
unitárius püspöki palotának kö-
zösségi hellyé való átalakítása. 
Vallásszabadság Háza, így hívjuk 
ma ezt az épületet, melyben egyhá-
zi múzeum, valláskutató központ 
és különböző közösségi terek vár-
ják a látogatókat.

A Magyar Nemzeti Bank 2000 és 
10 000 forintos emlékérmét bocsá-
tott ki az egyetlen magyar alapítá-
sú egyház jubileumára.

December 8-án megüljük az em-
lékévet záró ünnepi zsinatunkat, 
amelyen megköszönjük testvérfe-
lekezeteinknek és támogatóinknak 
a közös úton haladást, az együttes 
imát, a kölcsönös tiszteletet – ösz-
szegezte a MUE hitéleti és missziói 
előadó-tanácsosa.

Vallomás

„Egy esztendő alatt soha nem vet-
tem ennyiszer úrvacsorát, és soha 
nem vettem részt annyi templom- 
és zászlószentelésen, mint a ju-
bileumi év alatt – vallja Székely 
Kinga Réka. – Szívem legkedve-
sebb jubileumi alkalma szülőfa-
lum, Kobátfalva bensőséges ün-
nepélye marad, ahol az úrasztala 
mellett lélekben velünk volt az 
egyházközség hajdani lelkésze, 
édesapám is.”

Jobb világ  alapjait tették le
Zsinattal zárul Kolozsváron a Magyar Unitárius Egyház emlékéve

• A legkisebb unitárius egyházközségektől a leg-
nagyobbakig szerre és együtt is megülték a Magyar 
Unitárius Egyház (MUE) által meghirdetett jubileumi 
évet, amellyel a lelkiismereti szabadság törvényének 
450 esztendővel ezelőtti kihirdetéséről emlékeztek 
meg. Élményeiről Székely Kinga Réka homoródszent-
péteri lelkészt, a MUE hitéleti és missziói előadó-taná-
csosát kérdeztük. 

Székely Kinga Réka: 
Csak legyen hitünk a 
jövőt megteremteni – 
gyermeket és értéket 
szülni a jelenben.

A magyarok lakta vidékeken szá-
mos intézmény, szervezet viseli 

Erdély legendás hírű püspökének, 
Márton Áronnak a nevét, Délvidéken 
pár napja adták át az elsőt. A kelebi-
ai Márton Áron Közösségi Házra Pén-
zes János, a Szabadkai Egyházmegye 
püspöke kért áldást.

Lapunk kérdésére Paskó Csaba 
kelebiai plébános elmondta, a ház 
felépítésének igénye 2011-es kine-
vezése után merült fel, ugyanis a 
közösségi élet kinőtte a plébániai 
épületek kereteit. Művelődési egye-
sület, ifj úsági zenekar, gyermekkó-
rus, két néptánccsoport, cserkész-
csapat, édesanyák imaközössége 
működik náluk, ugyanakkor számos 
határokon átívelő rendezvénynek is 
házigazdái.

A névválasztást egy erdélyi lá-
togatás erősítette meg a lelkipász-
torban, azzal egy időben, hogy 
templomuk üvegablakainak cseréje 
során épp egy Márton Áront ábrázoló 
vitrázs következett. „Isten szolgája, 
Márton Áron nemcsak Erdély püspö-
ke volt, de az egész Kárpát-medence 
példaképe. Délvidéken is üzen ne-
künk: összefogást tanít, felgyorsult, 
globalizált és főleg erőteljesen sze-
kularizált világunkban a híveink 
melletti kiállást. Szellemi kisugár-
zása napjainkig hatón erőt és tartást 
sugároz.”

Az impozáns épület létrejöttéhez 
az elmúlt három évben összefogott a 
magyar kormány és a Kárpát-meden-
ce magyarsága. Előbb a nagytermet 
vehették használatba. A könyvtár-
nak és olvasókörnek is otthont adó 
emeleti helyiség, a konyha, a kisegí-
tő részek, a külső infrastruktúra idén 

fejeződött be. December a „fi nomsá-
gok” hónapja Kelebiában is, számos 
adventi, karácsonyi programmal 
készülnek.

„Jó lenne erdélyiekkel is együtt-
működni – üzeni Paskó Csaba, aki 
a keresztény értelmiségiek civil 
szervezete, a Vajdasági Pax Roma-
na elnökeként a nagyhatású Márton 
Áron-napnak is házigazdája volt. 
– Földrajzilag egy kicsit messze va-
gyunk egymástól, de jövőre visszaté-
rek Erdélybe, és közösen kitaláljuk” 
– ígéri. (M. M.)

Márton Áron Közösségi 
Ház Délvidéken

Üzenik a névvel: 
összetartásban az erő.

Az utóbbi nyolcvan évben nem 
volt ilyen mértékű közösségi 
infrastruktúra-fejlesztés 
Kelebiában
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Kárpát-medencei református imanap
Advent első vasárnapjára készülve a református gyülekezetek bűn-
bánati hetet tartanak. Idén az úrvacsorai istentisztelet keretében 
tizenharmadik alkalommal tartják meg a hagyományosan december 
első vasárnapjára eső Kárpát-medencei imanapot. A liturgiát az Erdélyi 
Református Nőszövetség készítette elő. A Kárpát-medencei imanap 
gondolata a 2004. december 5-ei, kettős állampolgárságról szóló 
népszavazás kudarca kapcsán, az anyaország határain túli magyar-
ság sorsával való együttérzés jeléül született. Az imaprogram során 
minden évben más-más országrész és egyházkerület mutatkozik be, 
tárja fel örömeit és gondjait, hív hálaadásra és könyörgésre. A program 
elsődleges célja az ismeretátadás, a közösségek megerősítése és 
a gyülekezeti nőszövetségek kapcsolatfelvételének elősegítése. A 
„Tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Mt 28, 19) mottójú ren-
dezvényre szerkesztett füzet a püspöki és nőszövetségi köszöntések 
mellett tartalmazza az Erdélyi Református Egyházkerületben működő 
missziós szolgálatok bemutatását is.
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