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A lelkészek igyekeznek meg-
nyugtatni a hozzájuk fordulókat, 
együtt imádkoznak velük a kény-
szerű bezártság, a járványhelyzet 
idején – mondta el a Krónikának 
Rácz Norbert, a kolozsvár-belvá-
rosi unitárius egyházközség lel-
késze. Felhívta a fi gyelmet, hogy 
bármelyik településről bármilyen 
felekezetű ember fordulhat tele-
fonos lelki támogatásért ahhoz a 
húsz unitárius lelkészhez, akinek 
telefonszáma megtalálható az 
egyház honlapján.

 » K. J.

A járványügyi intézkedések és 
a vírushelyzet miatt, a kény-
szerű bezártság idején sokan 

veszik igénybe az egyházak által 
működtetett telefonos lelkigondozói 
segélyszolgálatot, a lelkészek pedig 
igyekeznek megnyugtatni a hozzá-
juk fordulókat, együtt imádkoznak 
velük a kényszerű bezártság idején. 
Rácz Norbert, a kolozsvár-belváro-
si unitárius egyházközség lelkésze, 
püspöki titkár a Krónika megkeresé-
sére elmondta, jelen pillanatban 
több mint húsz unitárius lelkész vesz 
részt a telefonos szolgálatban, ame-
lyet természetesen nemcsak unitá-
riusok, hanem bárki igénybe vehet. 
Erdély különböző pontjain élő és 
magyarországi unitárius lelkészek is 
segítséget nyújtanak a hozzájuk for-

dulóknak, a szolgálat elsődleges cél-
ja, hogy a koronavírus-járvány ide-
jén, a megszorítások közepette lelki 
támogatásban részesítsék azokat, 
akik otthonaikba vannak zárva. „Jól 
tudjuk, hogy a rendelkezések szük-
ségszerűek annak érdekében, hogy 
megfékezzük a koronavírus-járvány 
még szélesebb körű elterjedését, 
mindazonáltal azt is látjuk, hogy az 
embereknek szükségük van valami 
fajta emberi kapcsolatra. A félelem, 
aggodalom természetes érzés ebben 
a helyzetben, amit mindenki meg-
tapasztal. És pontosan azért, mert 
elszigetelten élünk, azt tapasztalha-
tó, hogy sok embernek nincs, akivel 
megosztania félelmeit” – mutatott 
rá a lelkész. Felhívta a fi gyelmet, azt 
tanácsolják, hogy aki szükségét érzi, 
hívja fel telefonon a lelkészeket, akik 
a telefonos segélyszolgálatot mű-
ködtetik: a telefonszámok megtalál-
hatóak a Magyar Unitárius Egyház 
honlapján (Unitárius.org), beszél-
gessenek, imádkozzanak együtt, így 
próbáljanak segítséget kapni ezek-
ben a nehéz időkben.

Rácz Norbert maga is végzi ezt a 
szolgálatot, mint elmondta, többen 
élnek a lehetőséggel. „Fontos, hogy 
az emberek ne szégyelljék magukat, 
és igényeljék bátran ezt a fajta segít-
séget. Sokan úgy fordulnak hozzám: 
sajnálják, hogy elrabolják az időmet, 
hogy mekkora terhet rónak rám. Ez 
nem így van, nyugodtan kérjék a 
lelki segítséget az emberek, hiszen 
azért vagyunk, hogy segítsünk” – 
mutatott rá Rácz Norbert. A lelkészt 
nemcsak Kolozsvárról, hanem más 

településekről és más felekezetűek 
is hívják telefonon, egyébként a szol-
gálatot eleve úgy indították el, hogy 
nem felekezetfüggő. „A félelemnek, 
az aggodalomnak nincs felekezete, 
csak ember van, aki fél és aggódik. 
Éppen ezért arra bátorítok minden-
kit, aki úgy érzi, szüksége van erre, 
hogy hívja fel a honlapon található 
telefonszámokat” – tette hozzá az 
egyházi ember.

Felvetettük, hogy az idősebb ge-
neráció a kommunizmus vagy a vi-
lágháború és az azt követő korszak 
idején tapasztalhatott már különféle 
megszorításokat, azt, hogy szigorúan 
alkalmazkodni kell a kényszerhely-
zet szülte rendelkezésekhez, ezzel 
ellentétben a mostani fi atalok, ka-
maszok, gyerekek számára teljesen 
új és drasztikus a mostani helyzet. 
A lelkész elmondta, természetesen 
számukra is nyújtanak lelki segítsé-
get, ha hozzájuk fordulnak. „A fi a-
talokat is próbálják megszólaltatni 
különféle szervezetek, és az iskolák 
is nyújtanak lelki támaszt. Például 
a kolozsvári János Zsigmond Uni-
tárius Kollégium létrehozott egy Li-
monádésziget elnevezésű projektet, 
hogy a diákok számára kapaszkodót 
nyújtson, segítsen kirángatni őket 
abból az apátiából, amit a szobafog-
ság jelent sokak számára” – mondta 
a lelkész. Hozzátette, tapasztalatból 
tudja – mivel négy gyermek édes-
apja–, hogy a kicsikkel nehezebb, 
mivel le kell kötni őket, különféle 
ötletekkel, játékokkal próbálkoznak, 
de az unalom könnyen eluralkodik 
ebben a helyzetben.
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Lélekjelenlét
a bizonytalanságban

Amikor járvány sújtja a világot, és egyre magasabbra 
csapnak a kollektív félelem, a pánik hullámai, amikor 
az, ami eddig körülvett bennünket, drasztikusan meg-
változni látszik, amikor beláthatatlan ideig tervezhe-
tetlenné válik a jövőnk, akkor úgy tűnik: elérkezett az 
idő, hogy elgondolkodjunk, mitől kellene megóvnunk 
a lelkünket. Életünk leginkább kulcsfontosságú terü-
letei váltak ingoványos tereppé, egészségügyi, gazda-
sági, megélhetési szempontból is baljóslatú felhők 
gyülekeznek az égen. A mostani helyzet arra is rávilá-
gít, mennyire viszonylagos minden, amit biztosnak 
hittünk, hogy mennyire törékenyek vagyunk mi ma-
gunk is, akárcsak jólétünk, amelynek perspektívája 
kétségesnek tűnik.

Ilyen körülmények között természetes, hogy jócskán 
megnövekedett a napi félelem- és szorongásadag, 
amivel meg kell birkóznunk, amit meg kell emész-
tenünk, amit mégiscsak fel kell oldanunk, hiszen a 
feszültség nem fokozható a végletekig, a léleknek 
is van tűréshatára. Nap mint nap, sőt naponta több 
ízben óriási dózist kapunk a félelemből: körülöttünk 
mindenhol piros felkiáltójelek, tiltótáblák, ĳ esztő tör-
ténések, aggasztó hírek, és egyre közelebb araszol a 
fenyegetettség. A mostanság egyetlen nap alatt ka-
pott szorongásadagunk a régi, járvány előtti nyugodt 
időkben elég lett volna ahhoz, hogy több éjszakánkat 
álmatlanná tegye. Az egyre szigorúbb óvintézkedések 
betartására és újabb meg újabb korlátozások rend-
kívül indokolt tiszteletben tartására fi gyelmeztetnek 
bennünket minden létező csatornán, és ez rendben 
is van, hiszen óriási szükség van rá. A legfontosabb 
intézkedésekről mindenki értesül valamiképpen, in-
ternetről, tévéből, újságból, ismerősöktől. A szélse-
besen változó történéseket persze nem tudjuk lassí-
tani, azt azonban talán szabályozhatjuk, hogy milyen 
ütemben érnek bennünket a negatív impulzusok, és 
hogy mindezt miként kezeljük, oldjuk fel magunkban.

Nem árt elgondolkoznunk: ha megállás nélkül zú-
dulnak ránk a rossz hírek, ha engedjük, hogy a közös-
ségi oldalak homályos zegzugaiból, a hírcsatornák 
különféle megközelítései révén gát nélkül ömöljön 
ránk a fenyegetettség érzése – mert a hírek manapság 
nem is szólnak másról –, akkor bizony óhatatlanul el-
uralkodik rajtunk a félelem. Jól tudjuk a pápák által is 
sokszor emlegetett üzenetet, miszerint „ne féljetek, 
mert a félelem megbetegíti a lelket”. És az egészséges 
lélekre, a higgadtságra ezekben a rendkívüli időkben 
nagyobb szükség van, mint bármikor.

Hiszen ha hagyjuk, hogy a félelem, rettegés uraljon 
bennünket, ha állandóan növekszik stressz- és szo-
rongásszintünk, akkor megeshet, hogy nem marad 
majd elég energiánk, erőnk későbbre. Ha nem tartalé-
koljuk lelki energiánkat, akkor nem fogjuk tudni meg-
nyugtatni eddig jóléttel kibélelt világban élő, a korláto-
zásokat nem ismerő gyerekeinket, sem pedig aggódó 
időseinket. Akkor nem jut elég erőnk arra, hogy segít-
sünk önmagunknak és a szeretteinknek ép ésszel és 
ép lélekkel túlélni. Ráadásul azt is jó fi gyelembe ven-
ni, hogy ha beteg, rettegő a lélek, akkor a testi bajok 
irányában is kiszolgáltatottabb – és itt most nemcsak 
a koronavírusról van szó, hanem bármilyen más be-
tegségről. Úgyhogy a szó átvitt és konkrét értelmében 
is lélekjelenlétre van szükség. Ha lehet, csökkentsük 
mindennapi stressz- és szorongás adagunkat, ez min-
denkinek jót tehet. És bár jelen pillanatban távolinak, 
irreálisnak tűnhet bármiféle hurráoptimizmus, azért 
jó tudni: egyszer mégiscsak elvonulnak fejünk fölül a 
sötét fellegek.
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Mivel mindenki elszigetelten kénytelen élni, sok embernek nincs kivel megosztania a félelmeit

Romániában elsőként a Kolozs me-
gyei önkormányzat úgy döntött, 

hogy átvesz egy magánkórházat, 
amelyben ezentúl a koronavírussal 
fertőzött személyeket kezelik. A Ko-
lozsvár közvetlen szomszédságában 
lévő Kisbács község Szucság telepü-
lésének Polaris kórházáról van szó, 
amely a hivatalos bejelentés szerint 

magas minőségű ellátást tud biztosí-
tani a pácienseknek. „A Kolozs Megyei 
Tanács átveszi a Polaris kórházat, és 
fi nanszírozza a Covid-19-cel fertőzött 
betegek kezelését. Ez a kórház 180 
pácienst tud fogadni, akiket optimá-
lis körülmények között lehet kezelni. 
Az egészségügyi intézményben magas 
szintű elkülönítési és kezelési feltéte-

lek biztosítottak” – áll a megyei ön-
kormányzat közleményében. Egy má-
sik tájékoztatásban a Kolozs megyei 
közgyűlés bejelentette: felajánl egy, 
a tulajdonában levő háromcsillagos 
szállodát az Olaszországból hazatérő 
román állampolgárok elkülönítésére, 
illetve karanténba helyezésére. Jelez-
ték továbbá, valamennyi vesztegzár 

alá kerülő személy számára biztosí-
tanak élelmet, gyógyszereket, nélkü-
lözhetetlen egészségügyi ruházati cik-
keket. A szálloda legtöbb 80 személyt 
fogadhat be. Az első 40 személy ked-
den érkezik a hotelbe. A közleményben 
ugyanakkor rámutatnak, hogy csak az 
elmúlt 48 óra leforgása alatt 222 karan-
ténhelyet biztosítottak. (Bálint Eszter)

Országos premier: átvett egy magánkórházat a Kolozs Megyei Tanács
 » A Kolozs 

megyei közgyűlés 
felajánl egy há-
romcsillagos szál-
lodát az Olaszor-
szágból hazatérők 
elkülönítésére, 
karanténba helye-
zésére.




