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„Jakże cenna jest łaska twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich!” (Ps 36,8)

1  Bóg kocha całe swoje stworzenie i chce mu dać na tej ziemi pożywienie, utrzymanie i mieszkanie. Z troską obserwujemy, że miliony ludzi nie mogą otrzymać 
tych dobrych darów Bożych. Cierpią oni głód, prześladowanie i przemoc. Wielu z nich ucieka. W takiej sytuacji stają u bram Europy i Niemiec. Nakazem 
humanitarnym i odpowiedzialnością wynikającą z chrześcijańskiego przykazania jest dla nas powitanie ich, przyjęcie i umożliwienie tego, by otrzymali dary 
przewidziane przez Boga dla całej ludzkości. 

2  Człowiek stoi w centrum wszelkich starań. Wielu ludzi na całym świecie ucieka. Wielkie wyzwanie polega na tym, by wobec każdego postąpić słusznie.
  Ludzie uciekają, gdy znajdą się w sytuacji wyższej konieczności i zagrożenia życia. Obowiązkiem humanitarnym jest uczynić wszystko, by ocalić ich od  

niebezpieczeństw na morzu i innych. Gardzącym ludźmi bandom przemytników i strukturom mafijnym wewnątrz Europy i poza nią należy przeciwdziałać 
środkami policyjnymi.

  Najskuteczniejsze środki przeciwko zagrożeniom podczas ucieczki to legalne drogi do Europy. Dlatego wspieramy zgodne z prawem drogi dla poszukujących 
ochrony i z zadowoleniem przyjmujemy dyskusje na temat prawa migracyjnego, otwierające nowe możliwości imigracji dla ludzi poszukujących pracy oraz 
lepszego życia. 

3   Nasze społeczeństwo stoi przed wielkim wyzwaniem, ale nasze siły też są duże. Jesteśmy wdzięczni za różnorodną gotowość pomocy! Dziękujemy z  
całego serca wszystkim, którzy w ramach wolontariatu lub pracy zawodowej, z Kościoła, społeczeństwa, państwa i polityki, dbają o praktykowanie kultury 
gościnności i bezprzykładne zaangażowanie na rzecz szybkiego i godnego przyjęcia i zakwaterowania uchodźców!

  Zdecydowanie opowiadamy się przeciwko wszelkim formom ksenofobii, nienawiści czy rasizmu wobec wszystkiemu, co wspiera lub czyni stosowną wrogą 
ludziom postawę. Obawę i strach przed nadmiernymi wymaganiami należy traktować poważnie, nie można jednak wykorzystywać ich dla tworzenia  
wrogich ludziom nastrojów.

4  Jako Kościół mamy wpływ na wspólne życie w tym społeczeństwie. Dlatego opowiadamy się za tym, by centralnym zadaniem naszych parafii i instytucji  
uczynić praktyczną kulturę gościnności oraz związaną z tym integrację.

5   Z troską obserwujemy tło i przyczyny ruchów uchodźców: zmiany klimatyczne, wojny, prześladowania, kryzys władzy państwowej, ekstremalne ubóstwo.  
W te przyczyny ucieczki także nasze społeczeństwo jest na wiele sposobów głęboko uwikłane, czy to przez globalne stosunki handlowe, dostawy broni,  
ale też przez styl życia wykorzystujący zasoby ziemskie. Czas na odwrócenie się od tych niesprawiedliwych stosunków.

6  Ze względu na naszą historię mamy w Niemczech szczególną świadomość tego, jakim darem jest znalezienie pomocy i otwartych drzwi. Bez pomocy,  
z której sami skorzystaliśmy, nie bylibyśmy dziś w stanie pomóc innym swoimi siłami.

 Jako główni duchowni chcemy zaangażować się na rzecz tego, by Europa działała teraz razem i wspólnie spełniała swoje humanitarne zobowiązania.  

Świadomi, że ludzie mają schronienie pod skrzydłami Bożymi, przynosimy potrzebę wszystkich ludzi w naszych modlitwach Bogu i prosimy Go o siłę do zadań,  
które są przed nami.

Podpisali biskupi 20 protestanckich Kościołów tworzących Ewangelicki Kościół w Niemczech (EKD).


