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„Te pedig ezt mondd Istenednek, az Úrnak a színe előtt: Bolyongó arámi volt az ősöm, aki lement 
Egyiptomba, és jövevény volt ott kevesedmagával, de nagy, erős és hatalmas néppé lett ott.” (5Móz 26,5)

„…jövevény voltam, és befogadtatok (…).” (Mt 25,35)

Mózes arra tanította a választott népet, hogy amikor minden esztendőben – az aratási hálaadó ünnepen – megáll a 
terményekkel Isten színe előtt, emlékezzen meg arról, hogy honnan jött: jövevényként, idegenként, menekültként 
érkezett Ábrahám arra a vidékre. A nomád életformát felváltotta ugyan a civilizált, de Mózes a hagyomány megte-
remtésével és elrendelésével a letelepedett nép számára nagyon fontos tudást akar átadni: a vándorlás, a jövevénylét, 
a migráns állapot fejezi ki legplasztikusabban és legdrámaibb módon a világban való létünk lényegét. Ennek az ősi 
tapasztalatnak az őrzésére, tanulására, nemzedékről nemzedékre való továbbadására kötelezi népét, hogy sem 
jómódban, sem üldöztetésben erről meg ne feledkezzen. 

Az ősi „mondóka” ismételgetése mellett még két fontos elem van jelen ebben az ősi ünnepi liturgiában, pon-
tosabban a Mózes által kért gyakorlatban. Amikor a föld termésének legjavát az Úr elé viszi a „termelő”, ez nem 
rituális cselekedet csupán, hanem a legmélyebb istenismeretről szól. Annak tanulásáról, hogy mindenben a teremtő, 
megtartó, szabadító Úr munkáját lássuk. A másik – ettől elválaszthatatlan – a szolidaritás ébren tartása. Mózes azt 
is elrendeli, hogy a termény betakarításakor hagyjanak a földeken maradékot a szegények, a jövevények megsegíté-
sére. Tehát minden termelő a feleslegéből adjon a rászorulónak, függetlenül attól, hogy az „hazai” vagy „külföldi”. 

Azt gondolom, hogy hitgyakorlatunk, európainak mondott keresztény kultúránk nagyon elfelejtette ennek 
a hagyománynak a lényegét. Ma az európai kultúra és kereszténység a menekültválság kapcsán azt éli meg, amit a 
minta nélküli szülő a gyermeknevelésben: a modell hiányában csak pánikreakciókra futja. Gyűlölni a menekülteket, 
szidni a politikusokat, egyházi levelezőlistán egymást kiátkozni stb.

Két fontos felismerés következik a bibliai hagyomány ismeretéből vagy újbóli felfedezéséből: a bűnbánat és az 
öröm. A bűnbánat, mert összkomfortossá vált kereszténységünk, elfelejtettük, hogy mindannyian jövevények, me-
nekültek, migránsok vagyunk ezen a világon. Az öröm, mert még ebben a válságos időben is van hová fordulnunk, 
van példánk, modellünk, amelyet követhetünk felszabadult hittel, megszentelt élettel.

Természetesen az egyetemes emberi és vallási dimenzión túl számunkra van még egy nagyon fontos szempont is. 
Annak felismerése, hogy maga a Názáreti is ezt a tradíciót folytatta. Sőt életében és önként vállalt halálában ennek 
egyetemes és mindenkire érvényes voltát mutatta meg. A jövevény, a szegény, a rászoruló felismerése és befogadása 
tehát a Krisztus-hit próbája, sarokköve. Status confessionis, azaz hitvallásos helyzet. Másként fogalmazva, ezen a 
ponton dől el hitünk valódisága, hitelessége, ereje. 

Nem tudom megmondani, hogy a jelenlegi események miként eszkalálódnak, merre tartanak, de egyre jobban az a 
benyomásom, hogy a történelem Ura a súlyosbodó eseményekkel, az egyre értelmezhetetlenebb történésekkel újra hit-
vallásos helyzetbe „kényszerít” bennünket, keresztényeket. Elkényelmesedett kereszténységünk ítéletét kell meglátnunk 
abban a megosztottságban is, ahogy a menekültkérdésre reagált egyházunk. Másképp fogalmazva: nem az úgynevezett 
keresztény Európa léte a tét, hanem a krisztusi szemlélet jelenléte. Pierre Teilhard de Chardin elképzelése szerint a 
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mindenség központja Krisztus, és ehhez viszonyítva értelmezhető minden emberi és egyházi lét, cselekedet. A „szeretet 
koldusait” segítő minden tettünk ezt a krisztusi centrumot erősíti, minden egyéb pedig természetszerűleg gyengíti azt.

Természetesen keresztényként azt is fel kell ismernünk, hogy a világ, amelyben élünk, nem az evangélium, a 
szeretet „törvényszerűsége” szerint működik. A kihívások, a nehezen értelmezhető események mind arra fi gyelmez-
tetnek bennünket, hogy keresztényként egy súlyos feszültséggel kell együtt élnünk: miközben mi az evangéliumi 
jót szeretnénk megvalósítani, a világban ezzel ellentétes folyamatok erősödnek meg. Luther Márton is szembesült 
ezzel a minden Krisztus-követőt érintő konfl iktussal. Ennek egyik lehetséges feloldásaként alkotta meg az Isten 
kettős kormányzásáról vallott tanítását. Ebben arról értekezik, hogy Isten két mandátummal vezeti a világot: a tör-
vény közvetett, a világi hatalom számára adott eszközeivel és az evangélium közvetlen, az egyházi szolgálat számára 
adott feladataival. Emberi értelemben e két területet el kell választani, mert a világi hatalomnak nincs mandátuma 
az egyházi élet szabályozására, az egyházi hatalomnak pedig nincs felhatalmazása a világi ügyekre. Mind a világi, 
mind az egyházi mandátum a saját felelőssége szerint működik, a természetes átfedésekkel együtt. 

Mi következik ebből a mi számunkra a menekültkérdés összefüggésében?
Világosan kell látnunk, hogy ennek a problémának a megoldása nem a mi kezünkben van, hanem ez elsősor-

ban a politikusok felelőssége. Így az egyház prófétai szolgálata kerül elő. Mit is jelent ez? Azt, hogy a lelki hatalom 
képviselői felelősek azért, hogy a világi hatalom képviselőit intsék és fi gyelmeztessék a saját mandátumukkal való 
sáfárkodás, gazdálkodás felelősségére.

Nem szabad elhallgatnunk a menekültek ügyében azt a felismerést sem, hogy a szíriai és egyéb háborús tűzfész-
kek fenntartásában a különböző politikai hatalmak és fegyvergyártók érdekeltek A hozzánk érkező menekültek 
jelentős része ennek a hatalmi játszmának az áldozata. Befogadásuk ugyan kötelességünk, de a menekülés okának 
megszüntetése a politikusok felelőssége.

Nem szabad elhallgatunk azt sem, hogy miközben az állam elvitathatatlan joga és felelőssége a közrend bizto-
sítása, eközben nem feledkezhet el a menekültek emberi bánásmódhoz való jogáról sem.

Nem szabad elhallgatnunk azt sem, hogy az egyház számára nem a menekültek gyors ellátása az igazi feladat. 
Ez elsősorban a különböző kormányok, az Európai Unió politikusainak közös feladata és felelőssége. Számítások 
szerint a menekültek száma Európa összlakosságához mérten elenyésző lesz még hosszú ideig. 

Az egyházak felelőssége az uniós regisztrációt követő időszak feladataiban van: az itt maradni szándékozók 
befogadásában, szocializációjában, integrálásában. 

A kétpólusú világrend összeomlását követően két politológus két nagyszerű munkában foglalta össze látását az új 
világrendről. Samuel P. Huntington A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása című művében arról ír, hogy a 
vallás és a kultúrák összecsapása várható a világ történetében, ennek minden drámai és romboló hatásával. A világban 
egy új rend kialakulása zajlik. A különböző vallások és kultúrák jelenlegi egyensúlyát felváltja egy konfrontációkra, 
összecsapásokra épülő rendszer. Véleménye szerint az európai kultúra folyamatos konfl iktusba kerül más civilizációkkal. 

Francis Fukuyama a másik szerző, aki Bizalom című munkájában arról ír, hogy az emberiség 
jövője attól függ, hogy a kétpólusú világrend összeomlása után a különböző társadalmak és kultúrák 
megtalálják-e a bizalom belső és külső erejét. 

Talán nem igényel külön magyarázatot, hogy keresztényként melyik hipotézis sikeréért kell küz-
denünk, tennünk és imádkoznunk. 
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