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   Tanácskozásunkon bőségesen hallottunknk az Európát 

elárasztó bevándorlásról. Akár fárasztónak is tűnhet az 

igehirdetésben is ezzel foglalkozni,  de egy dolog a 

tudományos tanácskozás és más az igehirdetés. Egyik tiszta 

látást, a másik vigasztalást próbál adni. 

Fogalmak sorjáznak előttem, melyeket olyan jól ismer ez a 

közösség, melyek sebeket vághatnak és sebeket 

gyógyíthatnak: migráció, emigráció, disszidens, 

asszimiláció... Károli Gáspár még nem ismerte ezeket, annál 

inkább a menekülő, jövevény, (falumban jöttmentek) bújdosó 

és vándorló szavainkat. Már az őstörténetben találkozunk 

velük. A testvérét megyilkoló Kain a ránehezedő átok terhe 

alatt nyögi:  elűzöl e föld színéről és a te színed elől kell 

rejtőznöm, bújdosó és vándorló leszek a földön       ( 1Mózes 

4,14) . Örök utalás, emlékeztetés  lehet ez arra is, hogy a 

világtörténelem számtalan változatban ismert 

népvándorlásai, menekülései és megérkezései valahol 

visszavezethetőek a bűnre. Akár a kereszténység bűnére is, 

hiszen voltak idők, amikor éppen az Evangélium nevében 

népeket gyarmatosítottak, elhurcoltak, megsemmisítettek. 

Bevándorló volt Jákób 70 tagú családja is a hét szűk 

esztendő idején, amikor József hívására leköltöztek 

Egyiptomba, a Nílus völgyébe.  Ki tudhatná már minek 

nevezték őket  az otthonmaradók és minek az egyiptomiak, 

tény, hogy drámai volt ez a vándorlás is. De arra szolgált, 

hogy beteljesüljön az Ábrahámnak adott nagy néppé tétel 

igérete. Az is lett!  Egy József utáni korban viszont 

üldözöttek, halálra ítéltek, menekülők  lesznek, majd újabb 

népvándorlás kezdődik: az Igéret földje felé, negyven 

esztendőn át, honfoglalás, letelepedés. Ki tudja, melyen 

jelzőkkel illették egymást a fentiek közül? És még nem is 

szóltam Babilonról.. Vagy éppen Csaba királyfi 

csillagösvények felé menetelő népéről.  

Egy tudós szerint az ember 50.000 év alatt szokott le az 

emberevésről, s újabb 50.000 év  szükséges, hogy az 

emberölésről is leszokjon. Akkor talán megszűnhet a 

bujdosás és vándorlás is. De van-e még ennyi kegyelmi idő? 

Sajnos, még sokáig fogják kaini indulatok és erők 

mozgatni a világot. És Kain nem feltétlenül siet elbújdosni a 

saját 

lelkiismerete elől sem, mert gyakran már nincs is neki olyan. 

Ezen a Nobel-díjas novellamondaton ezért meg is 

botránkoztam: Ha elfoglaltsága megengedte, hébe-hóba el-

elmerengett még a múlton. Ha öccse jutott eszébe, könnyű 

reszketés fogta el, ama régi gyönyör távoli emléke; ha meg 

az Urat találta fölidézni az emlékezete, olyankor gondosan 

elfödte száját a tenyerével, s óvatosan belénevetett. 

Aggodalmas mozgások tanúi vagyunk ezekben a 

napokban. Lehet a fogalomról tanulmányokat írni, 

félelmetessé minősíteni, hiszen európai keresztyénségünket 

véljük veszélyben.  A fő kérdés talán mégsem teljesen az, 

hogy egy másik világ migránsai tolakodnak Európa 

keresztény földjére, hiszen már rég itt vannak, hanem az, 

hogy hogyan talált minket ez a nagy tűzként lobogó 

próbatétetel. Megállíthatja-e őket a szerb határon emelendő 

kerítés, ha lelki szellemi kerítéseink már lerombolódtak? 

Ésaiástól és Jézustól hallott próféciákat lobogtatok  

elvonszolt kerítésekről és idegenekkel benépesülő házakról. 

A kereszténység lelki kerítéséből pedig lassan kirothadtak a 

lécek. Péter megírta azt is: Itt az ideje, hogy elkezdődjék az 

ítélet az Isten házán. 

A pápuák közötti missziót oly sok áldással végző Molnár 

Máriát hazatérte után megkérdezték, hogy érzi magát itthon? 

– Fázom, válaszolta, mert nem érezte azt a melegséget, 

ragaszkodást, mint az őserdő megtérői között. 

Visszaköszönni hallom a Jelenések könyvéből olvasható 

krisztusi megrovásokat: az a neved, hogy élsz, pedig halott 

vagy... Milyen sértő minősítés ez. Valamivel 

szalonképesebb: mivel sem hideg, sem meleg nem 

vagy...,kiköplek az én számból. És már egészen szalonképes, 

majdnem líraian csengő ítélet: elhagytad az első szereteted. 

Nézzünk csak körül a kis családjainkban, a házastársak 

között, a gyülekezeteinkben és láthatunk egy- a hitéről 

lemondó, hitében kihűlő nemzetet és Európát. Talán 

valakiknek mégis eszébe jut, nem kellett volna kitessékelni 

az EU-szabályzatból a keresztyén gyükerekre 

hivatkozást.Több mint fanyar humor, hogy megkérdezve 

igehirdetésre induló szolgatársamat, mit énekeljünk, a 

válasz: mindegy, csak azt az egyet ne, hogy Isten szívén 

megpihenve forrjon szívünk egybe hát. Mitagadás, még 

egyet is értettem vele. 

Mit mondott Jézus? Igyekezzetek bemenni az Isten 

országába, mert eljön az idő, hogy felkelnek napkeletről és 

napnyugatról... és letelepednek... Valami hasonlótól 

rémüldözünk most. Bár Európa mintha távol állna kissé az 

Isten orszgától.  Pár napja olvastam az „isteneszme 

haldoklásáról”.  Már a címet is erőltetettnek találtam, és 

persze roppant fájónak, hogy maga az író is elfelejtett arra 

figyelmeztetni, hogy az „isteneszme” vélt vagy valós 

sorvadása mellett Isten még nagyon is élő, hatalmas valóság. 

Igei bökmondatunk az idén: Akik Istent szeretik, azoknak 

minden javukra van Róma 8, 28a.  Minden! Csak hát ezt az 

Istent nekünk nem kellett volna kiiktatnunk az életünkből. 

Bevallhatjuk, nem vagyunk  a boldogságban hálásak, 

kedvünk ellenére való dolgokban türelmesek, most pedig 

éppen jövendő dolgainkra nézve kellene jóreménységgel 

lennünk. (Heidelbergi Káté, 28. kérdés). S közhelyszerű 

prédikációs fogás lehet, hogy nem értjük néha, hol van és 

hogyan néz dolgokat, de nekünk  hatalmas történelmi 

tapasztalatunk van arról, hogy Mint titkos bánya mélyiben 

formálja terveit... Próbáltatás tüzei gyakran lángoltak 

körülöttünk a tatárjárás, török hódoltság, trianoni döntés, 

világháboró, 1956 poklában, és Csak az Úrnak nagy 

kegyelme, hogy még nincsen végünk.  Ezek az igei 

vigasztalások. Az pedig nagyon fontos, hogy elkezdődjön 

magunk és népünk életében az új migráció, vissza Istenhez, 

vissza a keresztyénséghez. S mélyen el kellene azon 

gondolkodni, hogy  a fennálló helyzetben hogyan lehetne a 

misszió krisztusi parancsához igazodni? Hiszen a 

„tanítvánnyá tétel” parancsát kaptuk, Most éppen nem 

elmenni kell, helyünkbe jönnek. Ámen  
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