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Kató Béla a konfi rmációk elhalasztását javasolja
A koronavírussal kapcsolatos teen-
dőket és megelőzési lehetőségeket 
ismertette Kató Béla püspök, Kántor 
Csaba püspökhelyettes és Ballai 
Zoltán gazdasági előadó-tanácsos 
kolozsvári sajtótájékoztatóján.

 » BEDE LAURA

M inden sorsfordító időben hitvallá-
sunk a heidelbergi káté első kér-
désére adott válaszunk kell hogy 

legyen; arra a kérdésre, mi életedben és 
halálodban egyetlen vigasztalásod, a vá-
laszunk mindig ugyanaz: akár élünk, akár 
halunk, nem önmagunké, hanem Jézus 
Krisztusnak a tulajdona vagyunk, ő vigyáz 
és visel gondot rólunk – fogalmazott Kató 
Béla, az Erdélyi Református Egyházkerü-
let püspöke a koronavírussal kapcsolatos 
óvintézkedéseket ismertető kolozsvári saj-
tótájékoztatón. A püspöki hivatal tanács-
termében csütörtökön felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy az aggodalom és félelem ott 
van a lelkekben, de a közösségnek meg 
kell nyugodnia, lelki támaszra van szük-
sége, és az egyház ebben próbál segíteni. 
A jelenlegi válságos időkben csakis Isten 
lehet a hívek támasza – hangsúlyozta az 
egyházi vezető.

Rámutatott, a református egyház min-
denkor, már a katekézis (az ember beve-
zetése a keresztyén életbe) idején is azt 
tanítja tagjainak, hogy a beteg embernek, 
aki fertőző betegségben szenved, külö-
nösen tartózkodnia kell a közösségi al-
kalmakon való részvételtől, beleértve az 
úrvacsoravételt is. „A hatóságok mindent 
elkövetnek, hogy hatalmi úton csökkent-
sék a fertőzés lehetőségét, így mi sem 
vonhatjuk ki magunkat azon előírások 
alól, amelyeket a karhatalom előír. A mi 
református egyházunk rendtartása szerint 
a presbitériumok felelősek azért, hogy mi-
kor és hol tartunk istentiszteleteket. Így ez 
esetben is a presbitériumok bölcs döntése 

szükséges, hogy egy adott helyen miként 
korlátozzák a közösségi alkalmak megtar-
tását” – mondta a püspök. Hozzátette, az 
egyházkerület vezetősége csupán ajánlá-
sokat fogalmazhat meg azzal a szándék-
kal, hogy segítsen a helyi közösségnek 
döntései meghozatalában.

„Tekintettel arra, hogy a hatóságok be-
tiltották a tanítást az iskolákban, ezért 
nagy felelősség hárul ránk, hogy a kö-
zelgő konfi rmáció miatt gyerekeket gyűj-
tünk össze a felkészítő órákra. Figyelem-
be véve, hogy a konfi rmációi gyülekezet 
a legnépesebb szokott lenni, s nemcsak a 
helyi egyháztagok vesznek részt, hanem 
távolabbról is összegyűlnek a rokonok, 
azt ajánljuk a gyülekezeteknek, hogy ha 
lehet, halasszák el a konfi rmációt pün-
kösd vasárnapjára vagy más, későbbi al-
kalmakra” – részletezte az egyházi vezető.

Az úrvacsoravétellel kapcsolatosan el-
mondta, amennyiben a presbitériumok 
úgy ítélik meg, hogy a húsvéti úrvacsora-
osztás közvetlen veszélyt jelenthet a gyü-

lekezetre, ez esetben el lehet tekinteni az 
úrvacsoravételtől, csupán az istentisztelet 
megtartására korlátozva az ünnepet, illet-
ve igény szerint otthon is kiszolgáltatják 
az úrvacsorát. A járványügyi óvintézkedé-
sekre való tekintettel az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület elhalasztja a tavaszra 
tervezett püspöki vizitációkat, valamint a 
május 23–24-re kitűzött marosvásárhelyi 
egységnapi rendezvényt is.

„Igazodunk a református hitünk alap-
elveihez: feladatunk az igehirdetés és a 
tanítás, ugyanakkor a diakónia, a betegek 
gondozása és az egyházfegyelem is. Hisz-
szük, hogy a gyülekezetek megértik és fi -
gyelembe veszik a felhívások, óvintézkedé-
sek sorát. Hangsúlyos szerepet kap most a 
médiában való jelenlét, és főleg az időseket 
kérjük, hogy tartózkodjanak a közösségben 
való megjelenéstől” – mondta Kántor Csa-
ba püspökhelyettes. Kifejtette, a jelenlegi 
helyzetben a családi istentiszteletek is újra 
feléledhetnek, közös bibliaolvasás, imád-
kozás által fenntartható az igehirdetés.

Ballai Zoltán gazdasági előadó-taná-
csos hangsúlyozta, a református egyház 
nagyon fontosnak tartja, hogy ezekben az 
időkben az evangélium és az igehirdetés 
ne maradjon el. Ezért arra kérték a média 
képviselőit, hogy vasárnaponként félórás 
vagy egyórás istentiszteletet közvetítse-
nek. A Kolozsvári Rádió 16.30–17.30 kö-
zött, a Marosvásárhelyi Rádió 11 órától, a 
Friss Fm, a Príma Rádió és a Mix Fm 7.05–
7.35 között, illetve a Székelyhon.ro olda-
lon, az Agnus Rádió pedig 12.10-től közve-
títi az igehirdetéseket. Sok egyházközség 
Facebook-oldalán jelentkezik majd be élő-
ben az alkalmakról. Március 15-én a Duna 
Televízió a budapest-fasori református 
templomból közvetít istentiszteletet.

A református egyház ugyanakkor kö-
zös imádságra való felhívást fogalmazott 
meg, amelyben többek között a járvány 
ellen küzdő orvosokért, karanténba he-
lyezett embertársainkért, a betegséggel 
sújtott családokért. „Fontos tudniuk az 
embereknek, hogy van, aki értük imád-
kozik. Közegyházi szinten felkészültünk 
az előttünk álló időkre, állandó kapcso-
latban vagyunk a 15 esperessel, és létre-
hoztunk egyházkerületi szinten egy vál-
ságstábot, amely igyekszik naprakészen 
válaszolni a kérdésekre. A vezetőség 
jelezte a katasztrófavédelem felé, hogy 
igényli a tájékoztatást, a vallásügyi ál-
lamtitkár pedig szintén biztosította a ke-
rületet, hogy rendelkezésére áll” – mond-
ta a tanácsos. Hozzátette, a rendkívüli 
körülményekhez igazodva a református 
kollégiumok, tanintézetek bezárták ka-
puikat: csütörtök reggeltől megszűnt az 
oktatás a kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézetben, bezárt az Apafi  Mihály Refor-
mátus Kollégium, a Collegium Iuridicum 
jogász-szakkollégium, a marosvásárhelyi 
Gecse Dániel Református Orvosi és Egész-
ségügyi Szakkollégium. Amíg szünetel az 
oktatás – jelen állás szerint március 22-ig 
–, valamennyi intézményben általános 
fertőtlenítést végeznek.

 » KRÓNIKA

Televíziós és online szentmise-közvetí-
tésekkel, az egyházi alkalmakra ösz-

szegyűlt hívek számának monitorozásával 
segíti a hatóságok munkáját a koronavírus 
terjedésnek megfékezése érdekében a ró-
mai katolikus és az unitárius egyház. Az 
egyházi elöljárók a keresztény lelkület 
szellemében együttérzést, a betegek segí-
tését kérik híveiktől. „Ez a nagyböjti szent 
idő egy váratlan hangsúlyt kapott, az élet 
törékenységével szembesít bennünket, és 
nagyfokú felelősségvállalásra, együttér-
zésre sarkall” – fogalmaz a koronavírus 
terjedése kapcsán kiadott szerdai közle-
ményében a Romániai Katolikus Püspöki 
Konferencia. A katolikus püspökök rámu-
tatnak, hogy a fertőzés terjedésének minél 
hatékonyabb megelőzése céljából a hatósá-
gok által elrendelt óvintézkedésekkel össz-
hangban az egyház is próbálja csökkenteni 
a fertőzésveszélyt. A hívek kisebb csopor-
tokba történő eloszlása érdekében java-
solják a szentmisék számának növelését, 
szabadtéri szentmisék bemutatását. Azok-
nak, akik személyesen nem vehetnek részt 
szentmiséken, vasárnaponként a bukaresti 
Szent József-székesegyházból biztosítanak 

római katolikus szentmise-közvetítéseket a 
köztévé csatornáin, YouTube-csatornáján, 
illetve a TVR+ csatornán. De a Mária Rádió 
hullámhosszain is be lehet kapcsolódni a 
közös imádságba, szentmise-közvetítések-
be. A plébániákat is arra bátorítják, hogy 
használják ki a kommunikációs eszközök 
adta lehetőségeket, és tartsanak ki imában 
híveik mellett.

Figyelnek az idősekre, betegekre
„Bátorítunk minden plébániát, szerzetesi 
közösséget, laikus szervezetet, amely szoci-
ális-karitatív tevékenységet folytat, segítsék 
továbbra is a rászorulókat, különös fi gyel-
met fordítva az idősekre, a betegekre, az 
egyedülállókra, azokra, akik nem hagyhat-
ják el otthonukat” – szól a püspöki felhívás. 
Az egyházi elöljárók felszólítják a papokat, 
hogy „forduljanak atyai gondoskodással a 
betegek és azok családjai felé, és buzgón 
szolgáltassák ki a szentségeket a rászorulók 
számára”. Mivel ez folyamatos jelenlétet 
és készenlétet kíván tőlük, arra kérik őket, 
hogy ebben az időszakban ne utazzanak. 
Javallják ugyanakkor a fertőtlenítést a gya-
kori emberi érintésnek kitett felületeken, 
illetve a papok, a ministránsok és a sekres-
tyések számára szentmise előtt és áldozta-

táskor. „Vallási, kulturális, oktatási és szo-
ciális téren is érintett egyéni és társadalmi 
életünk ezen nehéz időszakában kísérjük 
imáinkkal a fertőzésben szenvedő testvére-
inket, családjaikat az érintett egészségügyi 
dolgozókért és mindazokért, akik a fertőzés 
terjedésének megelőzésén fáradoznak” – 
áll az Aurel Percă bukaresti érsek által aláírt 
közleményben.

Több szertartást elhalasztanak
az unitáriusok
Közleményben hívta fel a fi gyelmet az új 
típusú koronavírus terjedése miatt beve-
zetett óvintézkedésekre szerdán este a Ma-
gyar Unitárius Egyház képviselő tanácsá-
nak elnöksége is, arra kérve híveit, hogy a 
hatósági utasításokat betartva felelősség-
teljesen nyilvánuljanak meg. Kérik, hogy 
betegen vagy fertőzöttgyanús egészségügyi 
állapotban ne vegyenek részt a vasárnapi 
istentiszteleteken, alkalmi szertartásokon, 
csoportos összejöveteleken. Az istentiszte-
letek, szertartások keretében és személyes 
találkozásokkor mellőzzék a kézfogást, a 
beteg, fertőzöttgyanús embertársainkhoz 
és hozzátartozóikhoz viszonyuljunk együtt-
érzéssel és könyörületesen. „A külföldről 
hazatértek iránt és az idegenekkel szemben 

viseltessünk megértéssel, és ne tekintsük 
őket feltétlen veszélyforrásnak” – szól az 
újabb intelem.

Az unitárius egyház az istentiszteleteken 
és szertartásokon is óvintézkedéseket foga-
natosít, kérve, hogy tartsák be a 100 fő alat-
ti létszámot, küszöböljék ki a zsúfoltságot, 
biztosítsák a résztvevők közötti kötelező, 
legalább 2,5 méteres távolságot. Emellett 
elrendelik az istentiszteleti alkalmakra 
tervezett ünnepségek, tevékenységek fel-
függesztését, az istentiszteleti helyszínek 
fertőtlenítését, a hiterősítő imaheti isten-
tiszteletek elhalasztását. Csak rendkívüli 
indokoltság esetén javasolják a keresztelési 
szertartások megtartását és a konfi rmációi 
ünnepségek, esküvői szertartások elhalasz-
tását kérik, a temetési szertartások eseté-
ben pedig fokozott óvintézkedéseket java-
solnak. Az unitárius egyház minden egyéb 
egyházközségi csoportos tevékenységet 
felfüggeszt.

„Az isteni gondviselésben bízva imádkoz-
zunk együtt a betegek gyógyulásáért, egész-
ségünk védelméért, az e célért munkálkodó 
egészségügyi alkalmazottakért, kutatókért 
és más szakemberekért” – kéri a hívektől a 
Magyar Unitárius Egyház képviselő tanácsá-
nak elnöksége.

Felelősségvállalást, együttérzést kér a katolikus és unitárius egyház   
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A református egyház alternatív megoldásokat ajánl az istentiszteletek megtartására




