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Kató Béla püspökkel tartott megbeszélést május 10-én, az Erdélyi Református
Egyházkerület Püspöki Hivatalában Jerry Pillay a Református Egyházak
Világközösségének (REV) elnöke. A találkozón Kató Béla püspök beszámolt arról, hogy a
restitúció okozta nehézségek akadályozzák az egyházat küldetése teljesítésében, a
világközösség elnöke ebben a kérdésben is segítségét ajánlotta fel
egyházkerületünknek.
Az egyházi elöljárók elsősorban a református egyházhoz való tartozásról beszélgettek, ezen belül
pedig kitértek azokra a problémákra, amelyekkel az egyház jelenleg szembenéz, valamint
mérlegelték a lehetőségeket, hogy miképpen lehetnek egymás segítségére. A fogadóbizottság
felvázolta az egyháztagokat érintő gondokat, a létszámcsökkenés problémáját, illetve ennek
orvoslására irányuló intézkedéseket.

A nagyobb gondok közé sorolták a magyarok megoldatlan helyzetét Romániában, valamint szót
ejtettek a jövőbeli kilátásokról. Jerry Pillay elnök a beszélgetést követően elmondta: Románia
jövőben ünnepli egyesülésének centenáriumát, de az integráció és elfogadás jelenlegi szintje még
hagy kívánnivalót maga után. „A Református Egyházak Világközössége kiáll az erdélyiek és az
egyház mellett ebben az időszakban, megpróbál megoldásokat keresni a múlt sebeinek

gyógyítására, de az igazság ügyére is hangsúlyt fektet, hiszen a társadalom tagjaiként a magyar
emberek száz év után is kívülállónak érzik magukat szülőföldjükön” – foglalta össze a világközösség
elnöke. Hozzátette: „az egyháznak nem könnyű ezzel a problémával foglalkoznia, kívülállók
segítségére van szüksége, a Református Egyházak Világközössége pedig betöltheti ezt a szerepet –
erős hangként nyomást fejthet ki, globális szinten is ismertté teheti a helyzetet, az erdélyiekkel és
itt élő reformátusokkal való szolidaritás jegyében.”

A beszélgetésen kitértek arra, hogy a hívek számának csökkenését többek közt a fiatalok
megszólításának nehézségei okozzák, hiszen az iskolákba és egyéb intézményekbe, amelyeket
egykor az egyház működtetett, nem kap eléggé kiemelkedő szerepet a vallásos nevelés.
A restitúció kérdéséről részletesen tárgyaltak. „Az ember azt várná el, hogy az elkobzott javakat
gond nélkül visszaszolgáltatják, hogy az egyház végezhesse azt, amire elhivatott, taníthassa,
képezhesse, a megfelelő erkölcsi értékekre vezesse híveit a hit és az ige jegyében” – jelentette ki
Jerry Pillay. Elmondta, a restítució ügyének alakulásában is végig szeretnék kísérni az Erdélyi
Református Egyházkerületet az akadályokkal teli útján, hogy az visszaszerezhesse, ami az övé –
nem csak az anyagi javakat, hanem fennhatóságát, a társadalomban betöltött jelentős szerepét,
hiszen munkájával, az egyén fejlesztése mellett, a világot is jobbá teszi. „Az egyház szolgálata és
missziós tevékenységei elvesznek az olyan társadalmakban, ahol nem engedik kiteljesedni,
megfelelően működni. Ahhoz szeretnénk hozzásegíteni az itteni református egyházat, hogy Isten
híveiként szabadon és akadályok nélkül végezhessék mindazt, amire elhivatottak, a közösség
szolgálatába állhassanak” – hangsúlyozta az elnök. Elmondta, szülőhazájában, a Dél-afrikai
Köztársaságban a fajüldözés a legsúlyosabb gond, a Református Egyházak Világközössége pedig
nagymértékben hozzájárult az ellene folytatott harchoz. A szervezetnek jelentős szerepe van az
igazságért, emberi jogokért folytatott harcban, a jobb világ megteremtéséért való munkálkodásban,
mindig kiáll a kisebbségek és kirekesztett embercsoportok mellett. „Az erdélyi magyarok helyzete
tehát nem teljesen új számomra, de különösen megérintett, hiszen a földrajzilag megosztott
kisebbségek történelmük szempontjából is elválasztottak, és azért is küzdeniük kell folyamatosan,
hogy normális körülmények között élhessenek. Romániában a református egyháznak az a
szerencséje, hogy egy nagyobb család tagja, a világ 109 országának több mint 80 millió
reformátusa közé tartozik, tehát megvan a lehetőségünk arra, hogy támogassuk az érvényesülésért
és befogadásért folytatott küzdelmében” – fogalmazott Jerry Pillay.

A REV elnöke elmondta, újabb találkozót tervez az egyházkerület vezetőivel, hogy elindíthassák a
konkrét intézkedéseket a megbeszélt gondok orvoslásáért. „Nem egy kívülálló csoportot akarunk
ráállítani a problémamegoldásra, hanem az itteni egyházzal együtt fogunk dolgozni. Nem fogjuk
semmilyen formában elnyomni vagy akadályozni a munkáját, hanem együtt kezdeményezünk, mi
pedig vállaljuk a tartószerkezet szerepét, lehetőségeink függvényében felajánljuk a szolgálatainkat,
hogy az egyházkerület kiállhasson az ügyéért, és együtt találhassunk megoldásokat és célokat,
amelyek elősegítik a haladást” – szögezte le. Hozzátette: a világ reformátusai együtt egyházat
alkotnak, az Erdélyi Református Egyházkerület pedig részese ennek. „Figyelembe kell vennünk,
hogy amellett, hogy a gyülekezetek szintjén helyileg oldják meg a gondokat, mindnyájan Isten
birodalmának tagjai vagyunk, amely nem helyhez kötött, az egész világot felöleli.”
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