
Székely Jánossal 
Székely János 1964-ben született Budapesten. 1991 márciusában szentel-
ték pappá. 1991 és 1993 között káplán volt Érsekvadkerten. 1993-tól 1996-
ig a római Biblikus Intézetben tanult, majd a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Hittudományi Karán doktorált. 2006-tól az Esztergomi Hittudományi 
Főiskola rektora. 2007 novemberében XVI. Benedek pápa kinevezte az Esz-
tergom-budapesti főegyházmegye segédpüspökévé. Tíz év múlva, 2017 jú-
liusában Ferenc pápa a Szombathelyi egyházmegye főpásztorává nevezte 
ki. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizott-
ságának vezetője, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke. 2010-től a Ma-
gyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöki tisztét is betölti. Főbb 
művei: Az Újszövetség teológiája (Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 
2003), A hit kapuja. Meghívás a kapun való belépésre (Szent István 
Társulat, 2016). 

A járvány sok szenvedést, negatívumot, bezártságot hozott. Eddig 
— az egész Földön — 2,2 millió a halálos áldozatok száma. Sokan 
szenvednek a vírus szövődményeitől, sokan gyászolják az elvesz-
tett családtagjukat, szerettüket. Talán még többen szenvednek a kor-
látozások okozta bezártságtól, depressziótól. Sokan elveszítették a 
megélhetésüket, nem tudják fizetni a lakbért, a számlákat, nem jut 
tüzelőre vagy élelemre. 

Ugyanakkor a járvány lehetőség is. Lelassította, megállította a vilá-
 got. Arra kényszerít, abban segít, hogy elgondolkodjunk: nem volt-e az 
életünk túlságosan felszínes, nem vesztünk-e el a túlzott rohanásban? 
Merre tart az életünk? Tart-e egyáltalán valamerre, vagy csak kétség be-
 esetten kapkodunk? Merre tart a világ? Jó felé halad-e? 

A járvány első hetei üdítő balzsamként hatottak rám. A meghitt, 
csak az Istennek végigélt misék a szobámban, amelyek a szobámat 
kápolnává tették, a kirándulások a Kőszegi hegyre Bibliával a zsá-
komban, rendrakás, az elmaradt levelek megválaszolása, elmaradt 
feladatok elvégzése, hosszabb, elmélyültebb olvasás, sok minden, ami-
re évek óta vágytam… 

Most, ahogyan elhúzódik ez az időszak, nagyobb a terhe, kihívása 
is. Törekszem figyelni a bajban levőkre, szegényekre. Amikor le-
hetséges, meglátogatom egyik vagy másik atyát. Olvasok, írok. El-
készítettük az egyházmegye lelkipásztori tervét. 

A járvány időszakának kezdetén máris megszületett sokakban a vágy, 
hogy segítsünk a legszegényebbeknek, azoknak, akiknek nincsenek 
tartalékaik. A Szent Márton Köpenye Alapítvány keretében mintegy 
150 helyre vittünk ki meleg ebédet. Rendkívül hálásak voltak érte. 
Mindezt sok esetben nem is a legvallásosabb emberek szervezték, 
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hanem olyanok, akiknek a szívében nagy volt az empátia és a tenni 
akarás. 

Eleinte nem sokan jöttek szentmisére, de azután kezdtek szállin-
gózni. A leghűségesebb, legmélyebben hívő emberek jöttek legelő-
ször. Idős nénik, fiatalok egyaránt. Olyan katakomba hangulata volt 
ezeknek a miséknek. Kevesen, de a leghűségesebbek állták körül az 
oltárt, mint valaha Jézus keresztjét. 

Jó volt látni, ahogyan sok atya felismerte azt, hogy ez az idő is ke-
gyelmi idő. Volt olyan plébános, aki mindennap a plébánia kertjé-
ben sétálva 2–3 rózsafüzért elmondott a híveiért, a világért. Volt, aki 
kis újságot szerkesztett, végigjárta a házakat, és bedobta, átadta a hit 
bátorító üzenetét. Volt, aki körbejárta gépkocsin a rábízott falvak ut-
cáit, megáldotta a kitett húsvéti ételeket, vagy a Szűzanya szobrát 
vitte és áldást adott, imádkozott a falvakért. Volt, aki minden dél-
után egy órát a templomban imádkozott, és közvetítette is az imát 
a világháló segítségével. 

A járvánnyal kapcsolatos megnyilvánulásokkal összefüggésben lá-
tok egy nagy aránytalanságot is. Vannak az emberiségnek sokkal na-
gyobb bajai, mint a koronavírus, de sajnos ezekre a bajokra szinte tel-
jesen érzéketlenek vagyunk. Körülbelül hat másodpercenként meghal 
egy gyermek a Földön éhen, vagy a legalapvetőbb gyógyszerek híján. 
Az emberiségnek meglenne a lehetősége arra, hogy ezen segítsen. Van 
a Földünkön bőségesen elég élelmiszer mindenki számára. Van elég 
repülőgép, hogy a szükséges segítség mindenho vá eljusson. Mégsem 
mozdul meg a világ, hogy segítsünk a legszegényebb testvéreinken. 
Talán azért, mert ez az ő életüket fenyegeti, nem a mienket. 

Mennyi lelki vírus terjed a világhálón, mennyi pusztító tartalom! 
Ennek megállításáért sem tesz semmit a világ, pedig gyerekek, fia-
talok, emberek millióinak lelkét, szellemét, családi életét rombolja, 
megsebzi. 1956 óta több mint 6 millió ártatlan, védtelen kicsi gyer-
mek életét vették el még a születésük előtt. Van mindebben valami 
nagy aránytalanság, hangsúlytévesztés: mi az, amire megmozdul a 
világ, és mi az, amire nem. 

Ferenc pápa azt mondta a járvány kezdetén, hogy „azt gondoltuk, há-
borítatlanul élhetünk egy megbetegített világban”. A modern ember 
a mennyiségre, az anyagiakban, élményekben és élvezetekben való gya-
rapodásra törekedett, és közben elfelejtette, hogy a boldogság, a teljesség 
lényegét tekintve nem anyagi, nem mennyiségi jellegű valami. 

A járvány, sok más modern kori válságjelenséggel együtt, azzal szem-
besíti a mai embert, hogy az anyagkor, a mennyiségi gyarapodás haj-
szolása nem működik. Az anyag-mennyiség nem végtelen, a terme-
lés és a fogyasztás nem fokozható tetszőleges mértékben. Visszacsap 
a természet és annak objektív törvényei. Egyre kevesebbek kezében 
koncentrálódik egyre több vagyon, emiatt a haszon is egyre kevesebb 
helyre megy, és így a világgazdaság újra és újra válságba kerül. 

Merjünk álmodni: az anyagkor embere esetleg ráébredhet arra, 
hogy nem csak anyag létezik, sőt talán nem is az a legfontosabb. Rá-
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ébredhet arra, hogy az univerzumnak feltehetően mégiscsak van va-
lami elégséges oka. Az evolúció minőségi többleteinek is van okuk. 
A világban jelen van egy nagyszerű rend, bölcsesség és szépség. Ebből 
lettünk, és efelé tartunk. 

Talán ráébred arra, hogy a redukció eltünteti a magasabb minő-
ségeket, amelyek pontosan a valóság legfontosabb dimenziói. Talán 
ráébred arra, hogy az én, az öntudat, a szabad és felelős erkölcsi dön-
tés nem képzeleti csalódások, hanem valóságok, éppen a legvaló-
ságosabb dolgok. Talán rádöbben arra, hogy a világba bele van rejt-
ve egy gyönyörű objektív rend, és ha ezt nem tartjuk tiszteletben, 
akkor a környezetünket és lassan önmagunkat pusztítjuk el. Talán 
rájön arra, hogyha van objektív rend, akkor a korlátlan tolerancia va-
lószínűleg nem elégséges erkölcsi elv. Talán ráébred, hogy a meny-
nyiségi növekedés, a fogyasztás és a termelés, a haszon maximali-
zálása helyett minőségi növekedésre kellene törekednie. 

Az anyagkor utáni ember hinni fog a minőség, a szellemi valósá-
 gok létében, a művészi szépben, a szeretetben, a világ végső okában 
és céljában. Ezért nem fogja száműzni a sekrestyébe az ezzel fog-
lalkozó embereket, hanem kíváncsi lesz a filozófusok, bölcsek, mű-
vészek, a vallások, és különösen is a Biblia szavára. Be fogja engedni 
ezeket a szavakat a parlamentekbe, a tudományos tanácskozások he-
lyeire, a kultúrába, a közéletbe. 

Nem a korlátlan tolerancia lesz az erkölcsi dogma, hanem sok olyan 
érték, amit lassanként újra felfedez, mint a család, a hit, a tisztelet, a 
múlt ismeretének és a belőle való okulásnak a fontossága, a nemzet, 
az anyanyelv, az őseink iránti hála, a nagylelkűség, a szeretet. 

A gyerekeket ezekre az értékekre fogja nevelni és tanítani. Elol-
vastatja majd velük a múlt legnagyobb szövegeit, tanítja őket a jó pa-
rancsának komolyan vételére, a végső válaszok keresésének fon-
tosságára. 

Az anyagkor utáni ember gátat fog vetni a vagyon kevesek kezében 
való koncentrálódásának. Nyilvánossá teszi a banktitkokat, felső kor-
látokat állít a birtokolható vagyon elé, és az óriás vagyonokra vo-
natkozóan olyan vagyonadókat vezet be, amelyeket nem egyes or-
szágok, hanem az emberiség közössége által létrehozott világ-tekintély 
szed be egységesen az egész Földön. Ez a világ-tekintély nem a gaz-
dasági vagy katonai nagyhatalmak kezében lesz, hanem az egyes or-
szágok a lakosságszámuk arányában szavazhatnak majd minderről. 

A bankok pénzteremtő tevékenysége az egyes államok tulajdoná-
 ban levő jegybankoknak lesz fenntartva, csak ők kapnak erre felha-
talmazást. Az országhatárokon (vagy nagyobb piac-közösségeken) 
átnyúló tőzsdei tranzakciókat kismértékben meg fogják adóztatni, 
a manipulatív szándékú nagy tőkemozgásokat és a reálgazdaságtól 
elszakadt virtuális pénzügyi tranzakciókat korlátozzák. Az államok, 
a nemzeti és nemzetközi közösségek lassan visszanyerik gazdasá-
gi befolyásukat és erejüket. 

Az anyagkor utáni ember számára nem a GDP növelése lesz a cél, 
hanem a földön — jelenleg és a jövőben — élő összes ember boldog-
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ságának, emberhez méltó és szép életének a lehetővé tétele. A gazdaság 
olyanfajta ciklikusságban fog működni, amely nem termel szemetet, 
és nem rombolja a környezetet. 

Az anyagkor utáni ember a szellemi környezetszennyezést is til-
tani fogja. A szellemi közös áruház pultjaira, a világhálóra nem te-
het majd ki akárki akármit, csakis igazat, szépet, szentet és jót, mint 
egy normális áruház polcaira. 

Az anyagkor utáni időkben mindenkinek lesz munkája. A mun-
 ka nem elsősorban a haszon termelését fogja célozni, hanem emellett 
az ember kibontakozását, a világ szépítését. 

Az anyagkor utáni időkben az emberi élet újra szent lesz a fogan -
tatástól a természetes halálig. Elképzelhetetlen lesz az, hogy bárki 
egy másik emberi lény életét kioltsa. 

Az anyagkor utáni időkben az idősek nagyon fontos szereplői lesz-
nek a társadalomnak. A bölcsesség forrásai, az unokák nevelői, a derű 
és az imádság forrásai. 

Az anyagkor utáni ember a fenntarthatóságra, a javak igazságos 
megosztására és lehetőleg kevés fogyasztásra fog törekedni. Meny-
nyiség helyett minőségre. Rá fog jönni, hogy csak akkor lehet iga-
zán boldog, ha a Földünkön sehol sincs nyomor, éhezés, elnyomás. 
Természetessé fog válni az, hogy mindenki szívesen segít és ad, és 
öröm tölti el, ha adhatott. 

Újra érték lesz a család, a közösség, a kultúra, a minőség. Érték 
lesz a takarékosság és a szerénység, a dolgok megjavítása és újrafel -
használása. Talán a járvány ezekre a dolgokra is taníthatna minket. 

Hogyan is nevezzük ezt az anyagkor utáni időt? Talán így: Isten or-
szága. De egyszerűbben így is hívhatnánk: megérkezés a normalitásba. 

A földi történelem mindig töredékes, bűntől sebzett marad. Földi 
mennyország nem lesz sohasem. Azonban mégis a szeretet országa 
felé tart ez a botladozó emberi út, és az egyház küldetése az, hogy 
mint só és világosság, mint hegyen épült város megvalósítson vala-
mit a beteljesedés Mennyei Jeruzsáleméből már itt, a történelemben. 

Jézus azt mondta tanítványainak: „Ti mindannyian testvérek vagy-
tok” (Mt 23,8). Szent Pál apostol pedig így tanított: „Mindannyian az 
Ő nemzetsége… Isten fiai vagyunk” (ApCsel 17,28–29). Minden em-
ber a Teremtő Isten képmása, és ezért a felebaráti szeretet parancsa egye-
temes, minden emberre kiterjed. Ferenc pápa enciklikája ennek az egye-
temes testvériségnek különböző dimenzióit fejti ki. 

A dokumentum utolsó fejezete a vallások szerepéről szól az em-
beri testvériség szolgálatában. Isten nélkül az emberiség radikálisan 
elszegényedik, elveszíti reményét és távlatát. A társadalmi párbe-
szédben a hatalmasok és a tudósok mellett újra szót kell adni a val-
lások hangjának, az emberiség évszázados tapasztalatának. Az egy-
 ház elismeri, hogy Isten kegyelme más vallásokban is jelen van, és 
működik, ugyanakkor vallja, hogy az igazság és kegyelem teljessé-
ge Krisztusban van, az Evangélium csodálatos muzsikájában jelent 
meg a számunkra. Ferenc pápa körlevele Isten álmát fogalmazza meg 
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a világunkról. Azt az álmot, amelyről Jézus beszélt a Boldogság-
mondásokban. Isten Országát, ahol boldog lehet a szegény, ahol uj-
jonghat az éhező, mert jóllakik, ahol örülhet az, aki sírt, mert vigasz -
talást talál. A szelídek, az irgalmasok, a békességszerzők Országát 
(vö. Mt 5,3–12). 

A dokumentum elején Ferenc pápa társadalmunk jelen állapotát, an-
nak árnyoldalait vizsgálja. Megállapítja, hogy bár az emberiség egyet-
len nagy családdá válása irányában sok pozitív lépés történt az utób-
bi évtizedekben, ám ezek mögött nem ritkán a gazdasági érdekcsoportok 
szabad befektetési szándéka húzódott meg, vagy pedig a dekonstrukció 
ideológiája, amely az emberi identitást, múltat, kultúrát teljesen lebontva 
nulláról akarja felépíteni az embert a maga elképzelései és ideológiá-
ja szerint. A globalizáció sok esetben olyan kulturális gyarmatosítás-
ként jelent meg, amely elpusztítja az egyes kultúrák sajátos arculatát 
és értékeit. Sokak szemében a meg nem születettek és az idősek lese-
lejtezhetőnek látszanak, a gyermekáldás visszautasítása mögött pedig 
gyakran az a mentalitás húzódik meg, hogy minden velünk végződik, 
egyedül a mi individuális érdekeink számítanak. Az ember azt gon-
dolta, hogy abszolút ura az életének, ám a valóság, a teremtett világ 
felnyög és lázad ez ellen az önkényuralom ellen. 

Úgy gondolom, nagyon is egyetérthetünk ezzel az elemzéssel. Kor-
zenszky Richárd atya mesélte, hogy gyakran, ha diákok látogattak 
Tihanyba, estefelé felvezette őket egy olyan helyre, ahonnan gyönyörű 
kilátás nyílt a tóra. Mesélt nekik sok mindenről, majd egyszer csak 
elhallgatott. A diákok először azt gondolták, hogy elfelejtette a mon-
danivalóját, vagy esetleg rosszul lett. Aztán lassanként észrevették, hogy 
pont akkor megy le a Nap. Néma csendben, 15–20 percen át néz ték 
az ámulatba ejtően szép balatoni naplementét. Utólag sok diák el-
mondta, hogy tulajdonképpen még soha életében nem nézett 10–20 
másodpercnél tovább egy naplementét. Fényképeket esetleg igen a 
mobilján, de élőben soha. 

A globalizált, mediatizált világban sokszor eltűnnek, elsekélyesednek 
a valóságos, személyes, mély emberi kapcsolatok. A bérmálkozói lel-
kigyakorlatok elején elkérjük a fiatalok telefonjait. Nem mindig 
könnyű számukra ez a döntés. A lelkigyakorlat végén azonban sokan 
elmondják, hogy még soha ilyen komoly dolgokról nem beszélgettek, 
soha csendesen az erdőben nem üldögéltek egy fél órát egyedül, soha 
nem voltak egy templomban csendesen egy órát a gyertyák fénye 
mellett, és úgy érzik, most valami nagyon értékeset élhettek át. 

A világ jelen állapotának elemzése után Ferenc pápa az irgalmas sza-
maritánus példabeszédét állítja elénk. Kiemeli, hogy minden művelt-
ségünk ellenére hányszor analfabéták maradtunk a szeretet gyakor-
lásában, a rászoruló támogatásában. Hányszor egyesek, sőt néha szinte 
egész népek csak a gazdagabb világot látják, arra vágynak, és nem ve-
szik észre a maguknál is szegényebbeket. Ha nem vagyunk sem ir-
galmas szamaritánusok, sem az útszélen hagyott, véresre vert emberhez 
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hasonlók, akkor vagy rablók vagyunk, vagy a véresre vert ember 
mellett közömbösen elhaladók. 

Ferenc pápa ezután egy nyitott világ elgondolásáról és létrehozá -
sáról beszél. Ez a nyitott világ nem a társadalmak homogenizálását 
és kirablását jelenti. Nem is az individuális szabadságjogok korlát-
lan kiélését. Az individuális érdekek összességéből nem fog meg-
születni egy emberibb világ. Ezzel szemben a nyitott szívű világ azt 
jelenti, hogy felismerjük, bárhol is született valaki, joga van az em-
berhez méltó életre és kibontakozásra. A nyitott szívű világ meg-
születéséhez elengedhetetlen a gyermekek erkölcsi és spirituális ér-
tékekre való nevelése. Nélkülözhetetlen annak elismerése, hogy a 
magántulajdonhoz való jog nem mindenekfeletti. A Földet a Teremtő 
az egész emberi nemnek adta. A javak egyetemes rendeltetése meg-
előzi a magántulajdonhoz való jogot. Anélkül, hogy a Földet egy olyan 
hellyé alakítanánk, amely otthont és megélhetést biztosít minden 
ember számára, nem felépíthető a maradandó béke. 

Ferenc pápa arra tanít, hogy minden ország és nép köteles segíteni 
a szegényt, az életlehetőségeit elveszített embert. Elsősorban a rá-
szoruló saját földjén, de szükség esetén az ő befogadásával is. Ugyan-
akkor — írja a pápa — minden népnek erkölcsi kötelessége a saját 
polgárai jogainak védelme is. 

A Szentatya azt írja, hogy ideális lenne a szükségtelen elvándorlást 
elkerülni, és a saját szülőföldön biztosítani mindenkinek az emberi ki-
bontakozás lehetőségét. Ám amíg ez nem valósul meg teljes mérték-
ben, addig kötelességünk tiszteletben tartani minden ember jogát arra, 
hogy olyan helyet találjon a maga és családja számára, ahol emberi 
kibontakozásuk lehetővé válik. A rászoruló országoknak nyújtott se-
gélyeket soha ne kössék olyan ideológiai feltételekhez és elvárások-
hoz, amelyek az adott nép kultúrájától idegenek. A különböző kul-
túrákat meg kell őrizni, hiszen ezek gazdagítják a világot, ám fontos 
ápolni ezeknek a kultúráknak a nyitottságát is. Minden egészséges kul-
túra nyitott az egyetemesség, a tágabb valóság felé. Egy egyetemes ér-
tékek nélküli kultúra valójában nem is kultúra. A testvéri világ nem 
egy minden népet összekeverő és azonossá tevő globalizmus, nem a 
bábeli torony történetében olvasható nyelveket összekeverő egysé-
gesítés. A hiteles egység sokkal inkább a poliéderhez hasonlít, amely 
az egyes népek sajátosságait és identitását megőrzi. 

A migráció kapcsán — folytatva most már a saját szavaimmal a pápa 
elemzését — két fontos értéket kell egyensúlyban látni. Az egyik fon-
tos érték a nemzet: a kereszténység meggyőződése, hogy a nemzet — 
vagyis anyanyelvünk, kultúránk, nemzeti közösségünk — az embe-
ri természetből fakad, nem mesterséges képződmény, hanem a Te-
remtőnek a szándékából ered. A nemzet tehát olyan érték, amit az em-
bernek védenie, építeni és erősítenie kell. Nemzetben való létünk abból 
fakad, hogy az ember lényege szerint társas és történelmi lény. Az em-
beri kapcsolatok által tudjuk önmagunkat kibontakoztatni, és merítünk 
az előttünk lévő nemzedékek tudásából is. Egy híres amerikai gon-

berekkel. Léteznek gyö-
nyörű kezdeményezé-
sek, de globális szinten 
mintha a maradékelv 
működne. Ferenc pápa 
egyértelműen fogal-
maz: vagy a rablók, 
vagy a sérültek olda-
lára állunk, a semle-
ges ség lehetetlen a mai 
korban. Ez kategorikus 
kijelentés, már eddig is 
sok vitát váltott ki. 
 
 
 
 
Mint oly sokszor, az 
enciklikában is kiemel-
ten beszél a Szent atya 
a migráció jelenségéről. 
Megérti, hogy sokak-
ban ősi félelmeket hív-
nak elő a hazájukat el-
hagyni kényszerülők, 
de mint mondja, nem 
engedhet jük, hogy a fé-
lelmeink miatt képtele-
nek legyünk meglátni 
azoknak a nyomorúsá-
 gát, akiktől olyannyira 
félünk.
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dolkodó szerint a negatív érte lemben vett globalizmusnak öt halálos 
ellensége van. Az első Isten és a vallás. Ez a legerősebb gyökérzet, ami 
tartást ad egy embernek. A tudás a Teremtő tökéletes, gyönyörű tör-
vényeiről, harmóniájáról, amit a világba ültetett, s amit az embernek 
ki kellene olvasnia. Mindenekelőtt ezt a gyökeret akarják elfűrészel-
ni. A második a család: a szálak, amelyek szeretteinkhez kötnek. A szing-
li a legideálisabb fogyasztó, a legkönnyebben manipulálható ember. 
A harmadik a nemzet, azaz a kötelék, ami múltunkhoz, őseinkhez, anya-
nyelvünkhöz és az anyaföldhöz köt minket. A negyedik halálos ellenség 
érdekes módon a fizikai föld: valaki azt mondta, hogy az utolsó ma-
gyar nemesek a magyar parasztok voltak, akiknek még saját földjük 
volt, és így nem lehetett őket meggyőződésükből könnyen kizökken-
teni. Ezt a földet is ki kell húzni az emberek lába alól. Az ötödik halá-
los ellenség pedig a közösségek: minden olyan hely, ahol emberek együtt 
álmodják, tervezik a jövőjüket. A negatív értelemben vett globalizmus 
elpusztítja a különbözőségeket, elsősorban a haszon és a tőke érdekében. 
A kereszténység meggyőződése, hogy a nemzet érték. Az emberi ter-
mészetből fakad, és ezért egy közösségnek, illetve az általa választott 
kormánynak és államnak kötelessége és joga is ezt az értéket védeni, 
a nemzet biztonságának, kultúrájának fennmaradását óvni. Ez az egyik 
érték, amit fontos látni a migráció val kapcsolatban. Ilyen értelemben 
a kerítés, amelyet Magyarország épített, keresztény szempontból is tel-
jesen helyeselhető egy ilyen válságos történelmi pillanatban. 

A katolikus egyház tanítása — mint ahogyan azt megtaláljuk a Ka-
tolikus Egyház Katekizmusában — mindig is azt hangsúlyozta, hogy 
a migráció esetében a bevándorlónak nemcsak jogai, hanem köte-
lességei is vannak. Az egyik legfontosabb kötelesség például, hogy 
a határnál meg kell állni, be kell mutatkozni, és be kell nyújtani a ké-
relmet a maradásra. A befogadó országnak pedig joga van mérlegelni, 
hogy hány bevándorlót, illetve milyen végzettségű, kultúrájú egyént 
kíván fogadni. Egy ország határok nélkül nem tud létezni, mint aho-
gyan egy test sem tud bőr nélkül létezni. Európa határok nélkül hosszú 
távon nem tud fennmaradni. 

A nemzet megóvása mellett a másik fontos érték — és ezt a két ér-
téket kellene egyensúlyba hozni —, hogy a Földet a Teremtő minden 
embernek szánta. Arra teremtette a világot, hogy a Földön minden em-
ber emberhez méltó életet élhessen. Bárhol a Földön az emberi meg-
élhetés veszélyeztetve van — akár háború, akár természeti katasztró-
fák, akár szélsőséges szegénység miatt —, az az emberiség felelőssége 
is, és kötelessége segíteni a helyieken. Képzeljük el, hogy Európába 200 
év múlva becsapna egy meteor, és előre lehetne tudni erről! Az itt élő 
embereknek joguk lenne arra, hogy a Földön máshol túlélési lehető-
séget kapjanak. Ez a Föld az emberiség közös tulajdona. 

Nyilvánvalóan a segítés első módja a helyben való segítés, ennek jó 
példája a jelenlegi Hungary Helps program. Nagyon helyesen teszi a prog-
ram, hogy iskolákat és falvakat épít fel, ez gyönyörű és nagyon is elő-
remutató módja a segítésnek. Bízom benne, hogy más európai or szágok 
is felismerik ennek a fontosságát, ahogyan néhányan (példá ul az Aid 
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to the Church in Need segélyszervezet és mások) már nagyszerű prog-
ra mok segítségével teszik is ezt. Nehézségben lévő közel-keleti keresztény 
testvéreinknek is joguk van arra, hogy megmaradjanak őseik földjén, 
és saját kultúrájukban, saját hazájukban élhessenek. Jómagam három 
és fél évet tanultam Betlehemben, úgyhogy nagyon közelről láttam 
a közel-keleti keresztények nehézségeit, egyben hősies hitét és helyt -
állását is. 

Ilyenkor nagyon fontos, hogy az egész Föld lakossága — nem csak 
a szomszédos országok, nem csak a legközelebbi biztonságos álla-
mok — segítsenek, így Magyarország is. Fontos megőrizni határainkat, 
de éppen ilyen fontos a valóban rászorulók beengedése. 

XVI. Benedek pápának volt egy nagyszerű beszéde Regensburg-
 ban, ami miatt sokan támadták, noha ez egy rendkívül fontos, jövő-
 belátó beszéd volt. A beszédében arról értekezett, hogy a vallás nak na-
gyon fontos eleme kell legyen az emberi értelem és a szabad akarat 
elfogadása. Ő ezt teológiailag is megindokolta: nyilvánvaló, hogy a 
hit és a tudás sosem állhat ellentétben egymással. Mert a hit és a tu-
dás is ugyanarra az egy valóságra épül, ugyanannak a titkait tárja fel. 
Egyetlen valóság van, melyet a tudomány mérésekkel és kísérletek-
kel vizsgál, a hit pedig egy fokkal mélyebbre ás, azzal az intuícióval, 
amit a szeretet, a remény és a hit ad az embereknek. Ám a valóság egy, 
a tudomány és a hit között nem lehet ellentét. Éppen ezért minden hi-
teles vallás tiszteletben kell, hogy tartsa a tudományt, az értelmet, a 
filozófiát és az emberi szabad akaratot, a vallásszabadságot és a kere -
sést. És ez a gondolat főleg az iszlám felé volt egy üzenet, avagy ké-
rés, ami ma is a legfontosabb kérés a keresztény kultúra részéről az 
iszlám felé: legyen helye az iszlámban a kutatásnak, a kritikának, 
a gondolkodásnak, a szabad akarat nak és a vallásszabadságnak. Ez 
az egyik legnehezebb pontja a muszlim mentalitásnak, hogy annyi-
ra hangsúlyozzák Isten végtelen akaratát, illetve hogy a Korán egy az 
egyben Isten akaratának lediktálása, hogy ebben a vallásban sajnos 
nagyon kevés tere van a szabad akaratnak; az emberi kutatásnak szin-
te semmi helye sincs, vakon el kell fogadni, amit a Korán-versek ír-
nak. Alig van módja a magyarázatnak, alig van helye az emberi sza-
badságnak és értelemnek. Ez okozza legmélyebb szinten a nehézséget 
az iszlám és a kereszténység együttélésében. 

Ezzel együtt az is igaz, hogy hála Istennek, az emberi szív erősebb, 
mint a rárakódott kulturális nehézségek. Így hát az átlagos musz-
lim szíve ugyanúgy a teremtő Istennek az alkotása, mint a miénk: 
szeretetet akar és törekszik a jóra. A muszlim emberek többsége szí-
vének szeretete erősebb, mint a szélsőséges hangok. 

Szombathely egyik nagy kincse jelenleg egy pakisztáni család, akik 
szinte mindennap, nagy-nagy hittel vannak ott a szentmisén, vagy az 
a szudáni fiatalember, aki annyi jót tapasztalt keresztények részéről, 
hogy szeretne megkeresztelkedni. A hazánk védelme, szeretete mel-
lett fontos a testvériség, a segítségnyújtás útjait is megtalálnunk.

 
 
 
 
 
 
 
 
Vannak azonban olyan 
helyzetek, amikor a 
prob léma helyben nem 
megoldható. Mit le-
het az ilyen esetekben 
tenni? 
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