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"Jövevény voltam és befogadtatok" 

Mi, a protestáns és az anglikán egyház, valamint egyes ökumenikus szervezetek képviselői, 

akik 2019. október 7.-én és 8.-án összegyűltünk Rómában, megerősítjük elköteleződésünket a 

jövevények befogadása, jogaiknak biztosítása és társadalmunkba való beilleszkedésük 

elősegítése mellett. 

Ez, a keresztényi elhivatottságunk középpontjában álló elköteleződés, Isten Igéjén alapul, 

amely számtalan ponton szólít minket a jövevények tiszteletére és az igazságosság jegyében 

való befogadására: "Átkozott, aki kiforgatja jogaiból a jövevényt" (5 Móz. 27,19); "A 

jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd őt" (2 Móz. 22,21); "Jövevény voltam, és 

befogadtatok" (Máté 25,35). 

Állampolgárként és keresztényként is világméretű vándorlásnak vagyunk tanúi: férfiakat, nőket 

és gyermekeket látunk, akik éheznek, akiket üldöznek vagy akik egyszerűen kénytelenek 

továbbállni egy jobb élet reményében; embereket, akik a világ egy távoli sarkában keresnek 

menedéket. Azt is tudjuk, hogy ezrek lelik halálukat menekülés közben és a Földközi-tenger 

vizében, amely az évek során többtízezer áldozat sírhelyévé vált. 

A látvány, amellyel naponta szembesülünk otthonainkban, bűntudatot kelt bennünk és arra 

sarkall, hogy hatékony és fentartható megoldást találjunk a humanitárius katasztrófára, amely, 

hihetetlen módon, a XXI. században történik. 

Az Evangélium által vezetve, de úgy is, mint elkötelezett védelmezői mindazon nemzeti és 

nemzetközi törvényeknek, amelyek biztosítják a menedékhez való jogot országainkban, arra 

szólítjuk nemzeteinket és intézményeinket, hogy nagylelkű és bátor gesztussal, nyissanak olyan 

humanitárius folyosókat a Líbiában és környékén jelenleg részben elzárva tartott, részben az 

emberkereskedők kényének kiszolgáltatott emberek számára, amelyek garantálják, hogy két év 

alatt 50.000-en biztonságban elvándorolhassanak és védelmet kaphassanak. 

Hasonló programokat sikeresen megvalósítottak már Olaszországban, Franciaországban és 

Belgiumban is, valamint mostanában kerülnek bevezetésre több német, szövetségi államban. 

Mindez kellő bátorsággal tölt el bennünket, hogy az ökumenizmus szellemében indítványozzuk 

javaslatunkat és kimondjuk, hogy készek vagyunk együttműködni más egyházakkal, 



hitközségekkel, szervezetekkel és intézményekkel, legyenek azok országosak vagy 

nemzetköziek. 

Arra kérjük kormányainkat, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat annak érdekében, hogy 

közös projektek szülessenek a folyosók irányítására és hogy befogadják országainkba az 

érkezőket. 

Indítványozzuk, hogy az Európai Unió nyújtson kézzelfogható támogatást azon kormányoknak, 

amelyek elkötelezettséget vállalnak a projekt mellet, amelynek célja a menedéket kérő vagy 

elvándorolni kénytelen férfiak és nők jogainak védelme. 

Felhívásunkkal Európa intézményeihez és kormányaihoz fordulunk, emlékezve azokra az 

alapvető értékekre, amelyek jegyében országaink egyesültek: egyebek mellett, hogy minden 

embernek joga van a méltósághoz; joga van, hogy ne kelljen kínzást és embertelen vagy 

lealacsonyító bánásmódot elszenvednie; joga van a gondolati, lelkiismereti és vallási 

szabadsághoz. Mindezen értékek és jogok elválaszthatatlanul kapcsolódnak a menedékkérés és 

a védelemben való részesülés jogához. 

Felhívásunkat abban bízva tesszük, hogy a nemzeti és európai hatóságok a helyzet súlyoságával 

összhangban fognak cselekedni és Európa jogi és polgári hagyományaihoz híven, kiállnak az 

emberi jogok és a menedékhez való jog védelme mellett. 


