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Korlátozások és szabályozások 
kötnek bennünket, de a lelkünk 
szárnyalását nem akadályoz-
hatják, a bennünket összekap-
csoló szeretetkötelékeket így is 
ápolhatjuk – fogalmazta meg 
húsvéti üzenetként Rácz Mária 
kolozsvári unitárius lelkész, 
vallástanár. A Krónikának adott 
interjúban kifejtette: az ember 
képes háborúban, szegénység-
ben, elnyomásban is túlélni, sőt 
megtalálni a szépet.

 » KISS JUDIT

– Több mint egy éve tart az életün-
ket oly sok tekintetben meghatározó, 
korlátozó pandémia. Tavaly húsvét-
kor már javában szigorításokban 
volt részünk. A lelkészt milyen nagy 
kihívások elé állította ez a bő egy 
esztendő?
– Az elmúlt év az állandó készen-
lét és a folyamatos újratervezés éve 
volt. Vártuk a legjobbat, s közben 
igyekeztünk felkészülni a legrosz-
szabbra. A lelkészi munka lényege a 
gyülekezetépítés és a közösségi élet 
megszervezése. Most nem mondom, 
hogy ez teljesen elmaradt, de sok 
minden igen, amit sikerült megtarta-
nunk, az is nagyrészt átköltözött az 
online térbe. Tavaly húsvétra készül-
ve úgy álltunk az üres templomban a 
kamera elé, hogy ilyen sem volt még, 
remélhetőleg nem is lesz. Ugyanak-
kor tudtuk, hogy bár csak mi, lel-
készek vagyunk a templomban, a 
közvetítést otthonról követik, velünk 
imádkoznak azok, akiket szolgálni 
hívattunk. Sokat tanultunk, sok min-
dent átértékeltünk az elmúlt évben. 
A közösségi média és az online felü-
letek lehetőségeit igyekeztünk feltér-
képezni, és megtölteni minőségi tar-
talommal. Volt ennek jó hozadéka is, 
hiszen a korlátainkat feszegettük, új 
utakat kerestünk.

– A húsvét a feltámadás, megújulás 
szimbóluma. Akárcsak tavaly, idén is 
a gyógyulásban, pozitív irányú válto-
zásban reménykednek az emberek. 
Mi lenne az a húsvéti reménykeltő 
gondolat, amiből erőt, türelmet me-
ríthet az elcsigázott lélek?
– Tavasz van. A természet megál-
líthatatlanul ébred, madárdallal és 
napfénnyel köszöntenek a regge-
lek. Nyissuk ki az ablakot, menjünk 
sétálni, engedjük, hogy ez a meg-
újulás hasson ránk. Az esztendő 
fordult egyet, az élet megy tovább, 
s bár megváltoztak a körülménye-
ink, az örök emberi értékek érvé-
nyesek maradtak. Jézust megölték, 
de mégsem diadalmaskodhattak 
felette, és az általa hirdetett igazsá-
gok felett. Minket korlátozások és 
szabályozások kötnek, de a lelkünk 
szárnyalását nem akadályozhatják, 
a bennünket összekapcsoló szere-
tetkötelékeket így is ápolhatjuk. Az 
ember képes háborúban, szegény-
ségben, elnyomásban is túlélni, sőt 
megtalálni a szépet. Gondoljunk a 
gyerekekre, akik romok között, sze-

méttelepen vagy csatatéren is ké-
pesek játszani és nevetni. Jó lenne 
felismernünk, hogy boldogságunk 
nem a külső körülmények, hanem 
a belső megélések függvénye. Ez 
segítene a húsvét őszinte, örömteli 
megélésében, és a mindennapok 
nehézségeivel való megküzdésben 
egyaránt.

– Mi az, ami a hívekkel való kapcso-
lattartás szempontjából gyökeresen 
megváltozott a járvány alatt? Mit 
tapasztal, a lelkész hogyan nyújt-
hat lelki kapaszkodót mindazoknak, 
akiket a félelem, szorongás, remény-
vesztettség fenyeget?
– A lelkésznek először is be kell lát-
nia, hogy ő is ember, fél, szorong, 
reményvesztett, mint mindenki 
más. Ha ezt sikerül felismernie, el-
kezdhet dolgozni rajta, foglalkozni 
ezekkel az érzésekkel és feldolgoz-
ni a saját traumáit. Szerintem ez 
az alapja annak, hogy másokon is 
segíthessünk. Sok lelkészkollégám 
lelki gondozást vagy pasztorálpszi-
chológiát tanult a teológia befejezé-
se után, ők talán felkészültebbek, 
tudományosan megalapozottabb a 
segítségnyújtásuk. Közülük többen 
már a tavalyi karantén idején fel-
ajánlották, hogy idejüket és tudá-
sukat ingyen az ezt igénylők rendel-
kezésére bocsátják. Egy „egyszerű” 
lelkész leginkább azt teheti, hogy 
meghallgatja az őt megkeresők 
problémáit, empatikusan viszo-
nyul, és komolyan veszi őket, segít 
a szunnyadó erőforrások felkuta-
tásában és mozgósításában, illetve 
együtt imádkozik a krízishelyzetben 

levőkkel. A lelkésznek állandóan el-
érhetőnek kell lennie: akár online, 
akár telefonon, de akkor is, ha az 
utcán megállítja valaki, és helyben 
elkezdi sorolni a problémáit. Ez 
állandó feladatunk, de szerintem 
a mostani helyzetben még inkább 
igaz. Mi nyitva tartjuk az ajtókat, 
s várjuk azokat, akiknek épp ránk 
van szüksége.

– Említette, hogy a személyes talál-
kozások lehetősége leszűkült, az is-
tentiszteletek is átkerültek részben a 
virtuális térbe. Ezt a személyességet 
miként tudja pótolni a lelkész?
– Számomra a legnagyobb hiány a 
vasárnapi iskolás alkalmak kimara-
dása. A kisgyermekek vallásos, lelki 
nevelése, illetve a közösségi életbe 
való bevonása az iskolai vallásokta-
tás mellett főként a gyülekezeti al-
kalmakon kellene hogy megvalósul-
jon. Sokunk életének meghatározó 
élménye, hogy nagyszüleink vagy 
szüleink vasárnaponként kézen fog-
tak, és elvittek templomba. Az első 
élmények – legyenek jók és kelleme-
sek vagy kevésbé azok – aztán egy 
életen át meghatározták az egyház-
hoz, gyülekezethez, vallásossághoz 
való viszonyunkat. Nálunk már 
több mint egy éve nincsenek vasár-
naponként gyermekfoglalkozások, 
mert nem szeretnénk a különböző 
iskolába és óvodába járó gyermekek 
találkozásával fokozni a megfertő-
ződés veszélyét. Online alkalmakat 
pedig azért nem szerveztünk, mert 
egyrészt nem pótolnák a személyes 
találkozást és közösségi élményt, 
másrészt a kisgyermekek így is túl 
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Engedjük, hogy hasson ránk a húsvéti megújulás

Rácz Mária: „A lelkésznek folyamatosan elérhetőnek kell lennie, ez állandó feladatunk,
de a mostani járványhelyzetben még inkább igaz”
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sok időt töltenek képernyő előtt. 
Itt például pótolhatatlan hiányos-
ság marad. Vannak más alkalmak, 
amiket meg tudtunk szervezni on-
line vagy távolságtartással, a gyű-
lések, megbeszélések és előadá-
sok például így is gördülékenyen 
tudnak működni, de a személyes 
beszélgetések, az együttlét elma-
rad, s ezáltal mindig egyfajta ke-
serű hiányérzettel maradunk. Az 
istentiszteletek átkerülése a virtu-
ális térbe sok érdekességet hozott 
magával. Kialakultak az „istentisz-
telet-turisták”, akik vasárnapon-
ként nemcsak a saját lelkészüket 
hallgatják, hanem bármely más, 
közeli vagy távoli templomokban 
elhangzó istentiszteleteket. A sze-
mélyességet – tapasztalatom sze-
rint – nem tudjuk pótolni. Várjuk 
már nagyon a korlátozások nél-
küli találkozásokat, az öleléseket 
és a kézfogásokat. Várjuk, hogy 
megtapasztalhassuk újra a közös-
ség megtartó és felemelő erejét. 
Ünnep volt, amikor hosszú szünet 
után megnyithattuk a templomot, 
s még nagyobb ünnep lesz, ha 
a templompadok megtelhetnek 
félelem nélkül, felszabadultan 
együtt imádkozó emberekkel.

– Négy fi úgyerek édesanyja, férje is 
lelkész. Miként zajlik a családban 
a húsvéti lelki készülődés, és a jár-
vány idején ez hogyan módosul?
– A húsvéti lelki készülődés ösz-
szefonódik az ünnep otthoni és 
gyülekezeti előkészületeivel. A 
takarítás, főzés, húsvéti díszítés, 
tojásfestés mellett nekünk lelké-
szekként a gyülekezet ünnepét is 
elő kell készítenünk, a nagyheti 
áhítatokkal, nagypénteki és hús-
véti istentisztelettel, új formában 
zajló úrvacsoraosztással együtt. 
Nagyon tudatosan oda kell fi gyel-
nünk, hogy a sok tennivaló mellett 
pont a lényeg ne maradjon el: az 
ünnep egyéni, lelki megélése. Hogy 
a külső készülés ne ezt helyettesít-
se, hanem a kettő összefonódjon. A 
gyerekekkel beszélgetünk ilyenkor 
az ünnep lényegéről, együtt fes-
tünk tojást, nézzük, ahogy kikel az 
ünnep előtt elültetett búza. Máskor 
nem kellett külön fi gyelnünk a val-
lásos nevelésükre, mert a gyüleke-
zet többi gyerekével együtt kapták 
az élményt és a tudnivalókat. Most 
fokozottabban oda kell fi gyelnünk 
rájuk ezen a téren. Ezt ajánlom 
más szülőknek is. Locsolni nem 
mennek a fi aink. Tavaly online lo-
csoltak: verset mondtak, amiről 
felvételt készítettünk, s elküldtük a 
legközelebbi hozzátartozóinknak. 
A lányoktól cserébe online piros to-
jást kaptak. A járványügyi helyzetre 
való tekintettel idén újra így tervez-
zük. A szokásokat itthon is fel lehet 
eleveníteni, a szép ruhát felvenni, 
ünnepi asztalhoz ülni. Az elmúlt év 
megtanított minket többek között 
arra, hogy házon belül sok minden 
megoldható, s hogy az ünnep akkor 
lesz az, ha akként éljük meg. Ezzel 
a tanulsággal kívánok mindenki-
nek áldott húsvétot, szép tavaszt és 
reményteljes napokat.

 » A lelkész leg-
inkább azt teheti, 
hogy meghallgat-
ja az őt megke-
resők problémáit, 
empatikusan 
viszonyul, és 
komolyan veszi 
azokat, segít 
a szunnyadó 
erőforrások fel-
kutatásában és 
mozgósításában, 
illetve együtt 
imádkozik a 
krízishelyzetben 
levőkkel.

 » Tudatosan 
oda kell fi gyel-
nünk, hogy a sok 
tennivaló mellett 
pont a lényeg ne 
maradjon el: az 
ünnep egyéni, 
lelki megélése. 
Hogy a külső 
készülés ne ezt 
helyettesítse, 
hanem a kettő 
összefonódjon.




