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Bevezető
Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozék
(Máté 2:14)
2011 tavaszán az arab világban felkelések zajlottak az uralkodó diktatúra ellen. Feléledt a
reménység. Az emberek az “arab tavaszról” beszéltek. Sokan azt hitték, hogy minden jobbra
fordul. A szíriai Daraa városában gyermekek a rezsimet bíráló jelszavakat festettek a
házfalakra. A gyermekeket letartóztatták és megkínozták. Százak vonultak az utcákra
tiltakozásul. A kormány tankokat és katonákat küldött és a tiltakozókat letartóztatták.
Egyidőben azzal, hogy börtönbe vetették őket, a Dzsihádistákat felszabadították. Ezek közül
a Dzsihádisták közül most néhányan az Iszlám terror vezetői.
Kegyetlen és nagyon összetett háború indult meg, Azóta legalább 250 ezren vesztették
életüket; 2016 januárjára ez a szám valószínűleg eléri a 300 ezret. Csak Szíriában majdnem
12 millió ember vesztette el otthonát, 7 millió embernek nincs helye saját hazájában, egy
millióan élnek libanoni táborokban, 600 ezren Jordániában, 2 millióan Törökországban. 2015
nyarán az UNHCR (ENSZ menekültügyi főbiztosa) csökkentette a menekültek segélyezését,
mert nem kapnak erre elég pénzt. És a háború folytatódik, nem csak Szíriában. A menekültek
számára az a kérdés, hogy mitől tartsanak jobban: a bombáktól vagy a vízbe fulladástól?
Csak 2015-ben legalább 3 ezer ember fulladt a tengerbe. A Földközi- tenger tömegsír. A
török partoknál meghalt hároméves gyermek, Aylan Kurdi képe bejárta a világot. Talán ez a
kép erőteljesebb hatást vált ki, mint a napi jelentések számadatai.
Imádságra hívás
Isten, Atyánk, engedd meg, hogy a világ minden szenvedőjében téged lássunk, különösen
azokban, akiket háború vagy éhség üldöz.

Tapasztalás
Sok szakértő megjósolta már hónapokkal korábban. Mégis, mindenkit meglepett, amikor
hirtelen naponta emberek százai, ezrei érkeztek vonattal – menekültek Szíriából, Irakból,
Afganisztánból, Közép-Afrikából. Gyalog jönnek Görögországból Magyarországra és most
már Ausztriába is. Legtöbbjük számára csak egy szó létezik: “Németország”. Sokuk azt sem
tudja, hogy Ausztria létezik. A vasútállomás hónapokon keresztül menekülttáborrá változott.
Nekünk, nővéreknek Bécs sajátos tapasztalat volt. A nővérek megosztották zsebpénzüket,
takarókat és törülközőket gyűjtöttünk. És láttuk, hogy mennyi fiatal segített éjjel-nappal.
Hihetetlen segítséghullám indult meg Ausztriában.

Szeptemberben megkezdődött az iskola, és beiratkoztak hozzánk az első háborús övezetekből
érkező gyerekek. Minden gyermeknek megvan a saját története. Máté szavai a Szentírásból
hirtelen valósággá váltak: az apa fogja a családot és menekül, menekül, menekül. De nincs
nagyon sok család. Sok a fiatal; gyakran csak ők élnek családjukból. Sok gyermeket
megöltek szüleik szeme láttára (Máté 2: 16.)

Reflexió
Olvasd el és reflektálj a Küldetésetek van C#17 pontjára. Engedd, hogy hasson rád, aztán tedd
fel a kérdést:


Meddig vagyunk hajlandók eltűrni – egyénileg és közösségként – a nélkülözést,
bántalmazást, elnyomást, sőt a halált Isten országáért?



Hogyan reagálunk a mindennapi életben, ha nem figyelnek ránk, nem mondanak
nekünk köszönetet, ha talán keresztülnéznek rajtunk? Hogy reagálunk, ha
igazságtalanság ér minket?

Action


Olvasd el újra a karácsonyi Evangéliumot; a menekülő emberek történeteként.



Tájékozódj a háborús övezetekben zajló fejleményekről.



Olvasd el Máté 2:16-23-at párhuzamosan az ENSZ menekültügyi főbiztosának
üzeneteivel



Kérj meg valakit, akinek el kellett menekülni hazájából, hogy mondja el történetét.

Záró imádság
Amikor az angyalok dala elhal,
Amikor kihuny az égen a csillag,
Amikor a királyok és hercegek hazamennek,
Amikor a pásztorok visszatérnek nyájaikhoz,
Akkor kezdődik a Karácsony munkálkodása:
Megkerül az elveszett,
Meggyógyul a megtört,
Jóllakik az éhező,
Megszabadul a rab,
Újrakovácsolódnak nemzetek,
Béke lesz a testvérek között,
Zene tölti el a szíveket.1
- Dr. Howard Thurman

Hazatérés, ez az, amit a Bethlehem-i gyermek meg akar adni mindenkinek, aki kiált, aki
ébren van és úton jár ezen a földön.
Friedrich von Bodelschwingh
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