
Az egyik nap a tanárnőnk új ülésrendet javasolt.  
Találjátok ki, kivel kerültem egy padba!  
Igen, éppen Ricardoval! 
Ekkor eszembe jutott az életige. 

Ricardo, az egyik 
osztálytársam, sajátos 
módon kommunikált: a 
beszéd helyett az öklét 
használta. 
Emiatt, hamarosan az 
osztály többsége kerülni 
kezdte. Én is így tettem! 
Hogy ne keveredjek 
veszekedésbe, az osztály 
túloldalán kerestem 
magamnak helyet. 

Így élünk… 
Különleges 
padtárs 
 

Andrea ( Olaszország) 

Pál apostol Rómába készült, ezért 
előzetesen levelet írt a városban élő 
keresztény közösségeknek.  
A római keresztények társadalmi, 
kulturális és vallási szempontból is 
nagyon színes közösséget alkottak. 
  
Volt közöttük feszültség, meg nem értés 
és versengés is. Mégis az  eltérő 
meggyőződések és szokások ellenére 
mindenki az Úr iránti szeretetből 
cselekedett. 
Mi is törekedjünk arra, ami a többiek 
javára szolgál! Fogadjuk be egymást, 
ahogy Krisztus is tette velünk. 
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„Fogadjátok be egymást, ahogyan 
Krisztus is befogadott titeket Isten 
dicsőségére!” 
(Róm 15,7) 

Törekedjünk felismerni a másikban 
a pozitívumot, ha másért nem, hát 
azért, mert Krisztus az életét adta 
azért az emberért is, akit én képes 
lennék megítélni.  

Fogadjuk be egymást, 
elismerve, hogy mindannyian 
hibázunk!  

TÖREKSZEM 

A POZÍTIVUMOT 

MÁSOKBAN 

MEGTALÁLNI 

Az ige arra hív, hogy figyeljünk  
oda másokra, mert mindenkitől 
tanulhatunk. Hagyjuk el az 
önvédelmi mechanizmusokat,  
és legyünk nyitottak a változásra, 
fogadjuk el tisztelettel és 
szeretettel a különbözőségeket.  
Pál nem a mindent ellaposító 
egyformaságot ajánlja, hanem az 
eltérők között megvalósuló 
közösséget. 

Ami akadályt jelent 
számomra másokban  

 
az a ……………………….” 

“Miképp hívhatnánk meg  
a közösségünket,  

hogy elkezdjük ezt élni?” 

Gondoljunk azokra, akikkel  
a legnehezebb a családban,  
az osztályban, a csapatban,  
a barátok között… 
 
Találjunk pozitívumot bennük, és 
tegyünk feléjük egy lépést, hogy új 
kapcsolatot kezdhessünk velük. 

Tudtam, hogy itt a szavak nem sokat érnek. Először nagyon 
nehéz volt elfogadni és úgy viselkedni vele, mintha Jézus ülne 
mellettem, de idővel észrevettem, hogy változni kezd. Egyre 
nyugodtabban viselkedett.  
 
Lassan vége az iskolának. Ricardoból nem lett  
„Mr. Szimpatikus”, de már nem verekszik és a tanároknak sem 
kell rendszeresen behívatniuk a szüleit. 
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