
 
Van-e olyan osztálytársad aki másik országból érkezett,  

vagy ismersz-e ilyen valakit a környéketeken? Biztos nem mindegy nekik,  

Hogy találnak-e új barátokat és érzik-e, hogy befogadják őket.  
  

JÖJJ A HÁZAMBA! 
„Idegen voltam, és ti befogadtatok” 

(Találj egy nyugodt percet, és olvasd el: 
Keress az Evangéliumban olyan 
részleteket, ahol Jézus vándor volt és 
befogadták: Lk 10, 38-42; Lk 19, 1-10). 

Kivághatod, és beragaszthatod a naplódba, vagy esetleg kiteheted a konyhában a hűtőre... 

A szeretet első számú ismérve az, 
hogy mindenkit szeretni kell.  
 
Az ilyen szeretet megkívánja, hogy 
különbség nélkül szeressünk 
mindenkit, úgy, mint Isten. Nem 
szabad tehát válogatni aszerint, 
hogy valaki szimpatikus vagy nem, 
öreg vagy fiatal, hazánkfia vagy 
külföldi, fehér vagy színes bőrű, 
európai vagy amerikai, afrikai vagy 
ázsiai, keresztény vagy zsidó, 
muzulmán vagy hindu…   
 
Mai kifejezéssel élve ez a szeretet 
nem ismeri „a diszkrimináció 
semelyik formáját”. 
  
  

A világ az otthonunk 
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AZ IRGALMASSÁG CSELEKEDETEI MOZGÁSBA HOZZÁK A SZÍVÜNKET 

Néha halljuk, hogy valaki azt mondja:  
„Az idegenek menjenek haza!”  
De hol van az otthonuk? A világ az 
otthonuk! A globalizáció korszakát éljük. 
Sokat beszélnek erről és örülnek is ennek a 
folyamatnak, de akkor ez azt is jelenti, hogy 
az egész világ az otthonuk és oda 
mehetnek, ahová szeretnének.  
 
A félelem mondatja ezeket a dolgokat.  
De ti, akik nem féltek, mert szerettek,  
ne féljetek jót mondani ezekről  
az emberekről a barátaitoknak, az 
osztálytársaitoknak, az ismerősöknek (…) 
Gondoljatok arra, ti hogyan szeretnétek, 
hogy veletek bánjanak, amikor egy másik 
országba, vagy egy másik városba mentek.  
 
Természetesen annak örülnétek, ha jól 
fogadnának titeket, ha nem kellene senkitől 
sem félnetek, ha senki sem nézne 
gyanakodva rátok. Így nekünk is szépen kell 
beszélnünk ezekről az emberekről,  
Így kell tennünk.  

Színezz ki egy házat, amikor egy másik országból érkező fiatallal barátkoztál. 

Vera Araujo | Szociológus 
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