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Megmérgezi a lelkeket félelemmel
A koronavírus miatt jelentősen megváltozott a gyülekezeti élet, elidegenedett a közösség

• A járványhelyzet 
miatt növekszik a féle-
lem, a bizonytalanság a 
közösségekben, a lelki 
vezetőkre pedig óriá-
si feladat hárul, hogy 
csillapítsák az egyre 
erősödő aggodalma-
kat. A lapcsaládunknak 
nyilatkozó katolikus és 
unitárius lelkész úgy 
látja, a gyülekezeti 
élet alapjaiban meg-
változott, a hívek közül 
sokan nehezen birkóz-
nak meg az egziszten-
ciális szorongással, és 
szép számmal akadnak 
olyanok is, akik elhiszik 
az álhíreket.

K I S S  J U D I T

Jelentős mértékben megváltozott 
a közösségi élet a járványhelyzet 
miatt – mondták el megkeresé-

sünkre az erdélyi magyar történelmi 
egyházak lelkipásztorai. A Króniká-
nak nyilatkozó katolikus, unitárius, 
református lelkész meglátása szerint 
társadalmi eltávolodás tapasztal-
ható a közösségekben, ugyanakkor 
rendíthetetlen hitre van szükség, 

hogy az együvé tartozás lelki 
erejét megtapasztalhassák a 
hívek. A lelki vezetők arra is 
kitértek, hogy tárgyilagos is-
meret hiányában sokan elhi-
szik az álhíreket, előítéleteket 
táplálnak, nő a bizonytalan-
ság érzése is. A járványhely-

zet közepette egyre erősödő 
aggodalom, félelem miatt pedig óri-
ási feladat hárul a lelki vezetőkre: 
időigényes beszélgetés, hosszan tar-
tó lelki gondozás által tud a lelkész 
segíteni az embereknek feldolgozni 
az új kihívásokkal járó lelki terheket.

Az egzisztenciális félelmek 
lelkiek is

A Kolozs megyei Szászfenesen szol-
gáló Szőcs Csaba plébános úgy látja, 
a járvány elsősorban nem lelki gon-
dot okoz a közösségnek, hanem in-
kább egzisztenciális félelmeket vagy 
valós veszélyeket hoz közelebb, 
olyanokat, amelyek tulajdonképpen 
mindig is megvoltak és fennállnak a 
továbbiakban is. „Törékeny és sike-
resen manipulálható az a gazdasági 
berendezkedés, amelyben élünk, 
ugyanakkor olyan életszínvonalon 
próbálunk élni, amit nem tudunk fi -

nanszírozni. Meglehet, furcsa, hogy 
ilyeneket mond egy lelkész, de azt 
hiszem, első közelítésben erről lehet 
szó” – fejtette ki a Krónikának a Min-
denszentek Római Katolikus Plébá-
nia papja. Szerinte a média nyomása 
határozottan jelen van a mindenna-
pokban, és a gyülekezet lelkiállapo-
tára is ránehezedik. „Az egzisztenci-
ális félelmek tulajdonképpen lelkiek 
is, mindez valamelyest világnézeti 
kérdésekhez vezet. Akkor is, ha ezt 
sokan nem ismerik be. Ugyanakkor 
látni kell, hogy a járvány miatt min-
dennek a kellemetlen arca mutatko-
zik. Folyamatosan zajlik mindenféle 
a világban, de ez most itt van, és 
nem csak a híradóban nézzük, ez 
a mi életünk” – fogalmazott Szőcs 

Csaba. A katolikus pap arra is ki-
tért, hogy a közösségi élet jelentős 
mértékben megváltozott az utóbbi 
hónapokban. Hozzátette, úgy is le-
het a járványhelyzet miatt elrendelt 
fi zikai távolságtartásra gondolni, 
mint társadalmi eltávolodásra, „irá-
nyított elidegenedésre”. „Ezt pró-
báltuk áthidalni Szászfenesen is a 
közösségi médián keresztül a temp-
lomi közvetítésekkel, hogy mentsük 
a menthetőt: a szépen alakuló kö-
zösség éljen meg ilyen módon is egy-
ben tartó lelki impulzusokat, hogy 
közösségi imaalkalmaink ezekben 
az időkben se maradjanak el. Sokan 
»jöttek« így a templomunkba, sok 
helyről, határokon túlról is. Most 
már a templomba is visszamerész-
kedtünk az előírások megtartásával, 
de nem hagytuk abba a világhálón 
történő közvetítést” – ecsetelte Szőcs 
Csaba. Mint mondta, az okkal óva-
tos közösség fokozatosan tér vissza 
a templomba. „Bizonytalanság van 
most is, jönnek-mennek a hírek, a 
megbetegedések számai nem jól ala-
kulnak, de a mi reményünk az, hogy 
számontart bennünket a Jóisten. Az 
egzisztenciális kérdéseinket végül is 

Ő oldja meg, ezért most még inkább 
keressük a módot, hogy belé kapasz-
kodjunk” – fogalmazott a plébános.

Csorbul az összetartozás, 
együttérzés

A mostani helyzet nem tekinthető 
rendes kerékvágásnak, mert ugyan 
a templomban lehet tartani az isten-
tiszteletet, de nem a hagyományos 
módon: meg kell tartani a távol-
ságot, nem ajánlott a kézfogás, de 
ajánlott a maszk viselése – mondta 
megkeresésünkre Székely Kinga Ré-
ka. A Homoródszentpéteren szolgáló 
unitárius lelkész, a Magyar Unitári-
us Egyház előadótanácsosa kifejtet-
te, a hitéletnek az istentiszteletek 

tartásán kívül még számos megnyil-
vánulási formája van, különböző 
csoportos tevékenységek, amelye-
ket csak nagy körültekintéssel lehet 
megszervezni, vagy egyáltalán nem 
lehet összehozni. „Gondolok itt a 
nyári táborokra vagy az egyházköz-
ségi ifj úsági és felnőtt kirándulások-
ra, amelyek egyházunkban nagyon 
népszerű nyári tevékenységek. A 
gyermektáborok és a kirándulások 
egyik vonzereje, hogy kilépünk a 
megszokott mindennapjainkból és 
egy újszerű közösséget alakítva tölt-
jük együtt a napokat és éjszakákat. 
Idén azonban nem lesznek ottalvós 
táborok, kiszállások, legfeljebb napi 
foglalkozások” – mondta a lelkész. 
Hozzátette, a hívek többsége elna-
polta a „boldog szertartásokat” is, 
keresztelőket, házassági megáldá-
sokat, mert bár a szabályok betar-
tásával ezeket el tudnánk végezni, 
nehezen kivitelezhető a templomon 
kívüli rész megoldása. A temetési 
szertartásokat is csak a szabályok 
betartásával végzik, ami nem éppen 
megfelelő a lelki terhek viselésében.

„Az összetartozás és az együtt-
érzés fi zikai jegyeit nagyjából mel-

lőzni kell, és mivel a lelkész visel-
kedése példaadó, nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy átöleljük és 
vigasztaljuk a gyászolókat. A távol-
ságtartás egy vigasztalást szolgáló 
szertartás alkalmával meglehetősen 
nagy önuralmat igényel” – fogalma-
zott Székely Kinga Réka. Hozzátette, 
a közösségi hitélet egyik kiemelke-
dő szertartása az úrvacsoravétel, és 
ennek évezredes jellegzetességét, 
az egy pohárból és egy tányérból 
való részesedést is át kellett alakí-
tani individualizált, egyszemélyes 
tevékenységgé. „Ilyen körülmények 
között rendíthetetlen hitre van szük-
ségünk, hogy az együvé tartozás 
lelki erejét megtapasztalhassuk” – 
mondta a lelkész.

Terjednek az álhírek, előítéletek

Kérdésünkre, hogy milyen lelki 
gondjai vannak a közösségnek a 
járvány miatt, Székely Kinga Réka 
úgy válaszolt: a félelem nagy úr – 
és nem hiába központi gondolata a 
keresztény örömüzenetnek, hogy 
csak a teljes szeretet tudja kiűzni a 
félelmet. „A félelem a tömeghiszté-
ria tápanyaga, és mint a történelem 
során oly sokszor megtapasztaltuk, 
amikor az emberek félnek, akkor 
hajlamosabbak rálépni a tömeghisz-
téria útjára. Válogatás nélkül olvas-
sák a híreknek nevezett megtévesztő 
információkat, biztos választ szeret-
nének kapni olyan kérdésekre, hogy 
honnan és miért indult el a járvány, 
ki a felelős érte” – mutatott rá a lel-
kész. Kifejtette, tárgyilagos ismeret 
hiányában az emberek elhiszik az 
álhíreket, előítéleteket táplálnak, nő 
a bizonytalanság érzése, és ebből 
kifolyólag nő az ismeretlenek iránti 
gyanakvás és gyűlölet. „A járvány 
megmérgezi az emberek lelkét fé-
lelemmel, előítélettel, gyűlölettel. 
Csak a hit segít, mely bízik Isten 
gondviselésében és abban, hogy 

minden ember felelős a saját életéért 
és a vele együtt élők életéért. Erre 
a hitre alapozva tud erőre kapni az 
élet és a felebarát iránti szeretet” – 
fogalmazott az unitárius lelkész.

A járványhelyzet közepette erő-
södő aggodalom miatt óriási fela-
dat hárul a lelki vezetőkre. Székely 
Kinga Réka úgy fogalmazott: ahogy 
nőnek a járvány terjedését mutató 
számok, úgy nő a félelem, a gyanak-
vás, az aggodalmaskodás, másfelől 
a vakmerőség és a közömbösség. 
Márpedig mindkettő rossz: a félelem 
bezártságot és szűklátókörűséget 
eredményez, a vakmerőség pedig 
veszélybe sodorja nemcsak a vak-
merőt, hanem azokat is, akik vele 
együtt élnek. „»Engem nem érdekel 

a járvány« – halljuk több fi ataltól, és 
beleremegünk, hisz ez a nemtörő-
dömség nemcsak őt sodorja veszély-
be, hanem azokat is, akik legalább 
a tőlük telhető elővigyázatossági 
előírásokat betartják” – mutatott rá 
a lelkész. Azt is elmondta, sok nyug-
díjastól hallani, hogy „őket meg 
akarják ölni”, azért akar megsza-
badulni tőlük a hatalom, mert nem 
akarják a nyugdíjat fi zetni. „Időigé-
nyes beszélgetés, hosszan tartó lelki 
gondozás által tud a lelki vezető se-
gíteni, mert nagy erőfeszítésbe kerül 
lebontani a hiábavalóság sorvasztó 
érzését az emberekben. Ebben az 
időszakban az embereknek nem a 
közösségi élményekre, a széles körű 
publikus rendezvényekre van szük-
ségük, hanem arra, hogy egy lelki 
gondozó, lelkész megkeresse őket, 
leüljön melléjük, kérdezzen és meg-
hallgasson, és velük együtt, eseten-
ként értük imádkozzon” – mutatott 
rá Székely Kinga Réka.

A járványhelyzet közepette 
erősödő aggodalom miatt óriási 
feladat hárul a lelki vezetőkre 
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