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A menekültek keserű sorsa és megrázó áradata indít arra, hogy együtt töprengjünk azon, az Úristen mit vár ma tőlünk. 
Három évvel ezelőtt Benedek pápa átadta a „péteri szolgálatot” Ferenc pápának. Sokan hamar a szívünkbe zártuk. 
Állandóan szembesít bennünket Jézus Krisztus magatartásával, az ő befogadó szeretetével, sorsközösséget vállaló 
lelkületével. (Ennek szellemében, az Úristen szándékát kutatva fi rtatja a családi élet, a házasság, az ökumené kérdé-
seit.) A napokban egyik munkatársam mondott egy nagyon merész hasonlatot: úgy látja, hogy Európa még mindig 
úgy viselkedik, mint a Titanicon az utazóközönség az elegáns étteremben vagy a bálteremben, néhány perccel vagy 
néhány órával a tragédia előtt. Még mindig nem tudjuk fölfogni, miről is van szó. Ezt is Ferenc pápa mondta amerikai 
útja előtt: „Európa meg van lepődve, hogy jön néhány százezer bevándorló? Ez még csak a jéghegy csúcsa.” Mi lesz 
akkor, ha már nem tízezrekről, százezrekről, hanem milliókról lesz szó? És mi a garanciánk arra, hogy ez a folyamat 
megáll? Ami engem az egész kérdés hátterében a leginkább foglalkoztat, az a kétségbevonhatatlan tény, hogy az én 
életem évtizedei alatt háromszorosára nőtt a Föld lakosainak a száma. Ez akkora változás, amit mi itt, Európában nem 
tudunk fölfogni. A hatvanas években, amikor kezdő teológus voltam, kétmilliárd körüli számot emlegettek. Azokban 
az években kézről kézre járt Fritz Baade könyve, a Versenyfutás a kétezredik évig. Vitatkoztunk és latolgattuk, hogy 
el tud-e tartani a Föld több embert, talán három-négy milliárdot. Hogy elbír-e a Föld hárommilliárd embert? Most 
már a hét és fél milliárd körül vagyunk – miközben Európa népessége nem változott. Vegyünk egy geológiai példát: 
ha a tömeg elér egy kritikus pontot, elindít egy megállíthatatlan mozgást. Ez a kritikus tömeg hasonlít egy tektonikai 
mozgáshoz, amely a Föld-történet során hatalmas hegyeket hozott létre és átalakította a domborzati viszonyokat. 

Óvatosan, de ki merem mondani, hogy elindult egy olyan népvándorlási mozgás, amit már tudomásul kell venni, 
tényként kell kezelni. A következő kérdés, ami foglalkoztat, hogy keresztény emberként, hívő emberként, hogyan látjuk 
ezt a helyzetet? Nincs receptünk, de az irány egyértelmű: valljuk, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mind-
örökké. Ő, aki vállalta a mi embersorsunkat, és amit minden évben újra és újra próbálunk tudatosítani karácsonykor, 
húsvétkor, többi ünnepeinken, ő az irány. Ő az út, az igazság és az élet. Van egy szép liturgikus mondatunk az egyik 
miseszövegben: „Nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett.” Az együtt érző szeretet, ez a sorsközösséget 
vállaló lelkület, ez az empátia, amit Jézustól el kell tanulnunk, ez az irány. Kikerülhetetlen feladat, kihívás előtt állunk. 

Most még továbbállnak, elmennek mellettünk, de sejtem, hogy ez az átvonulás egyszer csak véget ér. Kiszámít-
hatatlan a folyamat, de nagy a valószínűsége, hogy előbb-utóbb itt is megállnak. Akik tényleg menedéket keresnek, 
ide fognak jönni, és erre kell most felkészülnünk. 

A fő kérdéstől kicsit visszalépve először azt kérdezzük meg, most mit kell tenni önmagunkért? Ezen azt értem, 
hogy az Úristen lehetőséget ad még nekünk, hogy felkészüljünk a tényleges találkozásra, a tényleges befogadásra. 
Egyben esélyt és lehetőséget ad, hogy a hitünkben megújuljunk, hogy a hit szerinti krisztusi életben megerősöd-
jünk, és azt hiszem, ez az, ami most bennünket elsősorban kell hogy érdekeljen, hogy kegyelmi időként éljük meg 

 * Beer Miklós váci római katolikus megyéspüspök a Budavári Evangélikus Szabadegyetem októberi előadója volt. Itt rövidített, 
szerkesztett előadását közöljük.
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ezt a népvándorlást. Hogy a már csak gyökereiben keresztény, templomokat bezáró, hitében megfogyatkozott 
Európában, ahol – Ferenc pápa szerint a pénz az úr – keresztényként új elhívásra találjunk. Merek abban hinni, 
hogy az Úristen most esélyt ad nekünk a bevándorlási hullámmal, hogy egy kicsit önmagunkba térjünk. Hogy 
lelkiismeret-vizsgálatot tartsunk, és újra éljük a hitünket és a hitből fakadó életünket. 

Hogy mit tehetünk a bevándorlókért? Először tennünk kell önmagunkért, hogy újra élő, eleven hit legyen a 
családjainkban, a közösségeinkben. Ez lesz a feltétele annak, hogy majd testvérekként tudjunk tekinteni a hozzánk 
érkező emberekre. Ne azt nézzük, hogy ők miben nehezítik az életünket, hanem azt, hogy mit tudunk értük tenni, 
hogy tudjuk őket elfogadni, megosztani velük az életünket és helyet adni nekik. Az elnéptelenedett falvainkban? 
Vagy más módon? Nem lehet sokáig az ilyen kérdések elől kitérnünk: előbb-utóbb eljön az ideje, hogy ezekkel 
foglalkoznunk kell. Hogy tudjuk majd őket integrálni? Hogy tudunk majd nekik segíteni? 

Megint Ferenc pápára utalok, aki mindig előhozza ezt a témát: „Szegények mindig lesznek veletek.” Jézusnak a be-
tániai vacsorán mondott szavai ezek. Nem lehet véletlen, hogy belebotlunk a szegénység problémájába. Éppen egy évvel 
ezelőtt írtam egy körlevelet a cigányságról a váci egyházmegyében, s ott írtam le ezt a mondatot: „Lakmusz-papírként 
fogjuk fel, hogy hogyan tekintünk a cigány testvéreinkre. Hogy a hitünk ellenőrzőpontja vagy ellenőrző élménye, hogy 
embernek tartjuk-e, hogy Krisztusban testvérként tekintünk-e rájuk?” S nemrégiben egy újságíró megkérdezte: „Püspök 
úr most ugyanezt a mondatot a migránshelyzetre is lehetne alkalmazni?” Azt hiszem, hogy nem lehet kérdéses a válaszunk. 
Valamilyen módon ez is ellenőrző pontja a belső világunknak. Hogy hogyan tekintünk rájuk. Mostanában sokszor idézek 
egy tanmesét. Megy egy vándor az úton, és az út mentén megrezzen egy bokor. A vándor fölkapja a botját és odavág, 
mert kígyót sejt. S akkor kiesik egy kismadár… Szívszorító történet, de én azt hiszem, hogy keresztény emberként nem 
gondolkozhatunk másképpen. Először feltételeznünk kell azt, hogy ők valóban menekültek. Sem arról nem tehetnek, 
hogy ott születtek, sem arról, hogy el kell jönniük. Nem szabad, hogy minket lefékezzen az előítélet, a média riogatása. 
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 * Kora ősszel levelet írtunk dr. Munib Younannak, a Jordániai és Szentföldi Evangéliumi Lutheránus Egyház püspökének, a 
Lutheránus Világszövetség elnökének, amelyben arra kértük, írja meg, hogyan látja az Európát is elért menekültválságot. Válaszle-
velében arra kért, hogy tegyük közzé a honlapján megjelent nyílt levelet. www.elcjhl.org.

Kedves Világvezetők és Jó Lelkiismeretű Emberek!

Jeruzsálemből írok nektek a súlyos menekülthelyzettel kapcsolatban, ami befolyásolja a közel-keleti országokat és most 
már Európát is. Személy szerint ugyanannyira vagyok menekült, mint amennyire püspök. A hitem és a történetem is arra 
kötelez, hogy beszéljek ezekről a nőkről, férfi akról és gyermekekről, akik a tóparton mosogatnak, akikre holtan találnak 
rá az autópályán hagyott teherautókban, akik szögesdrótos határokon mennek át, és alig élik túl az átmeneti táborokat.

Az utóbbi hetekben nemcsak a menekültek száma növekedett, hanem a tragikus kimenetelű eseteké is. Ez szégyentel-
jes helyzet, olyan, amit a nemzetközi közösség nem hagyhat fi gyelmen kívül. Emlékeztetni kell őket, hogy a menekültek 

Beer Miklós római katolikus megyéspüspök, a Váci Egyházmegye püspöke.

Ne magyarázatot igyekezzünk találni arra, hogy mit miért nem teszünk. Ne kígyóként nézzünk rájuk! Az Úristen meg-
próbál bennünket: a megtisztulás lehetőségét kell látnunk ebben a helyzetben, és ugyanakkor azt a feladatot, amit Jézus 
ránk bízott: „Menj és hirdesd az evangéliumot!” Ez elől nem térhetünk ki! Valamikor a misszionáriusok elmentek távoli 
földrészekre, hogy beszéljenek Jézusról. Most ők, a távoliak jönnek hozzánk, miért ne beszélnénk nekik Jézusról? De 
csak úgy fogunk tudni hitelesen róla beszélni, ha látják a mi életünket, az önzetlenségünket, a mi szerénységünket. Ha 
látják mindazt, aminek az elhagyása a nyugat-európai népek tragédiája lett: hogy tudunk szerényebben élni, lemondani 
előjogokról, előnyökről, érdekekről, és tényleg meg tudjuk osztani velük a mi jóléti társadalmunkat.

A Szentlélek Úristen segítsen bennünket eligazodni. Segítsen, hogy ebben a teljesen új történelmi korszakban, ebben 
a „soha még nem volt” világban is Krisztus tanítványainak bizonyuljunk. Ne felejtsük el Jézus szavait: „Arról fognak 
megismerni benneteket, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.” Nem arról, hogy mekkora templomaink 

vannak, mennyi felújított műemléktemplomunk van, hanem arról, hogy szeretjük egymást. Ezt kell most 
megérteni, elfogadni és bűnbánattal, alázattal elvállalni. Egy riporter tett föl nekem egy kérdést: „Püspök 
úr! Nem lehet, hogy arról van szó, hogy az, amit eddig elmulasztottunk a cigányok felé, a hajléktalanok 
felé, a bajbajutott családok felé, arra most az Úristen ezzel a népvándorlással akar ráébreszteni és új esélyt 
adni, hogy tudjunk pótolni?” Nagyon sok kérdés van, amire még nem tudjuk a választ. Az Úristen segítsen 
bennünket! Őszinte szándékainkon és az Úristen kegyelmén múlik minden.  
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nem nyaralni jöttek. Nem azért hagyták el otthonaikat, mert kalandokat kerestek. Szegénység, erőszak, terror és politikai 
konfl iktusok miatt kényszerültek erre. Csalódottság és félelem vezette őket, hogy kockáztassák életüket biztonságos 
kikötők után kutatva, ahol békében élhetnek és nevel-
hetik gyermekeiket. Emlékeznünk kell, hogy ők nem 
„hullámok”, „tömegek” vagy „hordák” – ők emberi 
lények, akik méltóságot és tiszteletet érdemelnek.

Menekültként és az Evangéliumi Lutheránus 
Egyház jordániai és szentföldi püspökeként két üze-
netem van a világ vezetőinek:

1. Hiszem, hogy felelőssége van a világ közössé-
gének, beleértve az EU-t, hogy tiszta politikai irány-
elvvel fogadják el az idegeneket közöttünk. A „Wel-
coming the Stranger” többrendbeli megerősítése egy-
házi vezetőktől az ENSZ menekültügyi főbiztosával 
együttműködésben jó alap, hogy elkezdjünk egy jó 
mintát, amit követni lehet. A világ legfontosabb hívő 
hagyományai támogatják az idegenek befogadását, 
vendégszeretetet mutatva mindnyájunknak. Máté 
evangéliumának 25. részében Jézus azt mondja, hogy a világ nemzetei arról lesznek megítélve, hogy hogyan bántak 
a szegényekkel, éhezőkkel és menekültekkel. „Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? Akkor így 
felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem tettétek meg.”

2. Az összes politikai vezető felelős a jelenlegi menekültválságért, közvetlenül vagy közvetetten. Ez a globális 
rendszer eredménye, nem csupán egy helyi válság. A nemzetközi közösség nem segített megoldani a konfl iktusokat 
a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, beleértve a palesztin–izraeli viszályt. Gazdasági és politikai érdekeiket előrébb 
helyezték, mint a béketeremtést és a párbeszédet. A régiónk olyan kaotikussá vált, hogy megnyitotta az ajtót a szél-
sőségesek és a terroristák előtt; a népeink már kétségbeesettek. A Közel-Keletnek igazságra és békére van szüksége, 
nemcsak a menekültek áradatának végére, hanem arra is, hogy akik külföldre kényszerültek, azok visszatérhessenek 
otthonukba, és szabad, demokratikus államban élhessenek.

A szavaim erősek lehetnek. Közvetlenek lehetnek. De ez az emberi válság erősebb akciókat igényel. Ezek az emberek, 
fi véreink és nővéreink sírnak: „Ki fog befogadni minket? Hol van az igazság?” Isten meghallja a szegények, az elnyo-
mottak és a menekültek kiáltását. Imádkozom, hogy a globális Észak politikusai és döntéshozói is mielőbb meghallják 
a kiáltásaikat. Ez akkor fog elindulni, ha a vezetők nemcsak megoldandó problémaként közelítik meg a 
menekülteket, hanem úgy, mint Isten gyermekeit, akik kíséretet, méltóságot és emberi jogokat érdemelnek.

Ez okból sürgetem a világ vezetőit és a jó lelkiismeretű embereket, hogy cselekedjenek gyorsan az 
emberiség érdekében , amelynek mindnyájan részei vagyunk.

Jeruzsálem, 2015. szeptember 1.
Dr. Munib Younan,

az Evangéliumi Lutheránus Egyház jordániai és szentföldi püspöke

Fordította: Regős László Pál




