
Az idegenek - testvérek vagy ellenségek?

Lion-Dufour biblikus teológiai szótára szerint azÓSzövetségben azidegenek ésajövevények,
,,azok, akik más nemzetekhez tartoznak, Krisztus eljöveteléig rendszerint ellenségnek sZlimí
tottak". Ez a nemzeti öntudat ésszembenállás azonban jelentásen szelídül asZlizo.dok során.
Isten árködik az idegen fölött (MTdrv 10,8.), amint kiterjeszti oltalmát a szűkölködo1cre és a
szegényekre is; afelebaráti szeretet parancsa a javevényekre is vonatkozik, késoöb Izraellel
azonos jogokat kapnak. A végső Orszdg pedig megkülönböztetés nélkül mindnyájuké
Ezekiel látomása szerint. "Ezt mondja az Ur: vegyétek birtokba a magatok és a köztetek
lakó idegenek szdmdra, akiknek fiaik születnek köztetek, s ezekkel bánjatok úgy, mintha Izrael
fiai közü] valók volnának." (47;1.7)

Az Ujszövetség aztán végleg minden különbséget eltöröl. "Itt már nincs görög vagy
zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, rabszolga vagy szabad,
hanem minden és mindenben Krisztus." (Kol 3,11) Isten országában nincs helye sem
milyen gyu1ölködésnek, haragnak, személyválogatásnak, ellenségeskedésnek. 501: a kü
lönböző fajú, nyelvű, kultúrájú, rangú-rendű emberek egyetlen nagy családot alkotnak
egymással, hiszen mindnyájan Krisztus testvérei, az Atya gyermekei.

Az emberiség legfájdalmasabb sebe nyz1ik itt föl. Káin testvérgyilkossága, a bábeli
nyelvzavar óta ember az embernek, egyik csoport a másiknak farkasává lett. Tragikus
fintora emberi világunknak, hogy az egyik leghatelonyabb csoportképző elv a közös
ellenség elleni összefogás. A törzsi villongások pusztítják Afrika népeit, etnikai-val
lási-kulturális-nemzeti ellentétek miattgyilkolják emberek egymást Azsiában. S hány
fölösleges háborút vívtak Európában is, kontinensünk történelme során, mennyiélet,
mennyi értel pusztult el ezek következtében!

S mintha nem tudnánk okulni saját hibánkból. A gyilkos idegengyu1ölet krónikája
folytatódik - már föl sekapjuk afejünket, ha újabb ír vagy baszk terrorakciókról érkezik
jelentés. Közép- és Kelet-Európa térségeoen pedig az ölünkbe hullott smbadság nyomán
váratltmul föllángoltak a nemzetiségi ellentétek, megno1t az idegengyulölet. Afrika pél
dája komoran figyelmeztet: a gyarmatbirodalmak megszünése óta a legtöbb országban
kitörtek, s azóta is dúlnak a törzsi harcok. Európa a külsó' elnyomástól szabaddá lett.
Nem fenyegeti-e most az egyéni és csoport-önzés, a gyulölködés, a másik leigázásának
kiméleilu: indulata, nem hullunk-e uissza a barbár törzsi villongások, öldöklések ember
ak. ui szintjére? Tudunk-e belso1eg is szabaddá, Szent Pál szavával "új emberré" válni,
egymás kölcsönös tiszteleteoen? Testvérek lesznek-e .szdmosan milliol", vagy pedig el
lenségek? Európa, az emberiség boldogulásdnak. 501 túlélésének tétje ez.

Mit tesz ebben a helyzetben az egyház? Krisztus tanítása egyértelmű és határozott
- ezt kell hirdetnie, errol kell tanúságot tennie a keresztények életével. Hogyan? A
növekvó társadalmi ellentétek szine elo1t az egyház néhány évtized alatt kidolgozta szo
ciális tanítását, a társadalmi igazságosság követelményeit, és síkra sZlillt a szegényekért,
a kisemmizettekért. Talán a következő évek, évtizedek feladata lesz, hogy a keresztény
eszmények nyomán megfogalmazódjanak a nemzetek és nemzetiségek, idegenek és jöve
vények, menekültek és kisebbségek békés és igazságos együttélésének gyakorlati alapelvei
is. II. János Pál pápa az utóbbi években többször felemelte szavát a kisebbségekért, a
menekültekért, legújabban a boszniai vérengzés megszüntetéséért. A veszedelem az aj
tónk e101t áll, a kihívás elol mi sem Zlirkózhatunk el. Mit teszünk mi, magyar keresz
tények a kiengesztelődésért és a megbékélésért hazánkban és térségünkben?

- Lukács László
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