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Uvod 
Hebrejsko Sveto pismo poroča: "Če pri tebi biva tujec v vaši deželi, ga ne zatirajte! Tujec, ki 
biva med vami, vam naj bo kakor domačin, kakor eden izmed vas! Ljubi ga kakor sebe, kajti 
tujci ste bili v egiptovski deželi" (3 Mz 19, 33-34). V Novi zavezi pa nam Jezus govori, naj 
sprejemamo tujce (prim. Mt 25, 35), “kajti kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših 
bratov, ste meni storili” (Mt 25, 40). Koran kliče, da moramo “služiti Bogu… in delati dobro… 
sirotam, tistim, ki so v potrebi, bližnjim, ki so blizu, bližnjim, ki so  tujci, spremljevalcu ob 
sebi, popotniku, ki ga srečaš na poti [in tistim, ki ničesar nimajo]” (4:36).  Hindujska sveta 
knjiga Taitiriya Upanishad pravi: “Gost je predstavnik Boga” (1.11.2). 
 
Klic k molitvi 
Živimo v času, v katerem strah pred “drugim” prevladuje v javnih pogovorih. Izražajmo 
dobrodošlico gostom v naši deželi kot je to storil Jezus. Naj v svojem srcu začutimo klic, da 
se bomo upirali krivičnim programom, ki v tujini povečujejo revščino in diskriminacijo, in 
ustvarjajo potrebo po preseljevanju v druge dežele.   
 
Izkušnja 
“Kot prostovoljka v kraju Duran v Ekvadorju sem delala s tako imenovano skupnostjo 
»mrhovinarjev«, katere člani so se preživljali z brskanjem po smeteh. Ob spuščajočih se 
jastrebih, shiranih kravah in debeli steni muh in drugih insektov bo odrasli in otroci z golimi 
rokami kopali med razpadajočimi smetmi. Iskali so pločevinke, kovino, les, plastiko, steklo – 
vse, karkoli bi lahko prodali za denar, s katerimi bi si kupili hrano. Mnogi teh ljudi niso imeli 
druge izbire: v deželi z veliko brezposelnostjo in z zelo malo priložnostmi je to postalo za 
mnoge način življenja. Mnogi otroci v šoli, v kateri sem učila, so imeli kožo pokrito z 
boleznimi kot garje in gnojni lišaji. Pogosto so bili lačni in so bili težko zbrani. Čeprav so bili 
prisiljeni živeti podobno kot živali, so bili lepi, ljubeči in velikodušni.    
 
Nekega dne proti koncu mojega prostovoljskega dela me je potegnila na stran Monica, 
čudovita, dinamična in ljubeča žena, ki jo je skupnost izbrala za 'mater leta'. Zgrabila me je z 
rokama in obupano zrla v moje oči. Rekla mi je: 'Prosim, če morete, če je kakšna možnost, 
vzemite s seboj v ZDA mojega sina, ki ga imam tako rada. Toda zanj tu ni ničesar. Če bo 
ostal, bo živel tako kot jaz, na tem odlagališču smeti.' To mi je skoraj zlomilo srce; tako rada 
je imela svojega sina, pogoji, razmere pa so bile tako strašne, da se je bila pripravljena 
odpovedati svojemu materinstvu. V tem trenutku sem šele v resnici razumela, kaj vodi v 
preseljevanje. V Monikinem obupu sem videla, zakaj ljudje prihajajo« (nekdanja prostovoljka 
skupine Kristusov obraz /Rostro de Cristo-Face of Christ/). 
 
Premislek 

“…kajti bili ste tujci v egiptovski deželi” (5 Mz 10:19). 
 

Prvo branje: “Če je res, da smemo reči, da je najtežji problem, s katerim se danes srečuje 
človeštvo, njegova nesposobnost… sprejeti tiste, ki so 'drugačni' – je potem to kraj, kjer mora 
biti navzoče redovno življenje v vseh svojih številnih karizmah” (dok. Nove razmere, okt. 2008). 
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Drugo branje: “Vsi smo priče trpljenju, stiskam in pričakovanjem, ki spremljajo migracijske 
tokove… Seveda pa takšnih delavcev ne smemo imeti za blago ali navadno delovno silo. Ne 
smejo torej biti obravnavani kot katerikoli drugi proizvodni dejavnik. Vsak migrant je 
človeška oseba z neodtujljivimi temeljnimi pravicami, ki jih morajo vsi in v vseh okoliščinah 
spoštovati. (papež Benedikt XVI, Ljubezen v resnici, 2009) 
 
Tretje branje: “Izrekamo vam dobrodošlico, ker smo prepričani, da ima vsako človeško bitje 
pravico, da je sprejeto. Ne premlevamo o vašem izvoru, o vaši religijo ali kulturi: vi ste 
dragoceni in Bog vas ljubi. Vsi imamo darove, da jih izmenjamo drug z drugim. Tisti, ki 
delajo skupaj z vami, se dobro zavedajo, da vi poznate tudi strah, negotovost in nevarnosti, 
zaradi česar se včasih čutite obupani. Še enkrat želimo potrditi naša čustva bratstva, prav tako 
pa tudi našo solidarnost z ozirom na vaše želje, da bi lahko živeli bolj človeka vredno in 
dostojanstveno življenje zase in za tiste, ki so vam dragi. Zavračamo kakršnokoli 
razpravljanje o izključevanju in vam želimo povedati, da hočemo skupaj z vami graditi 
prihodnost Evrope. Ne pustite si vzeti poguma! Z vami delimo vaše upanje za prihodnost. 
Naša vera v Kristusa je temelj našega upanja v to, kar bo prišlo in to ne more biti grajeno brez 
vas” (Svet Evropskih škofovskih konferenc /CCEE/, Sporočilo migrantom v Evropi, april 2010). 
 
Čas za premislek in molitev 

1. Kakšne priseljence poznate? Kakšna je njihova zgodba? 
2. Kakšno je ozračje sprejema/zavračanja priseljencev v vašem kraju? 

 
Dejanje 
Predlogi:  

• Udeležite se bogoslužja s skupino priseljencev.  
• Povabite priseljence, ki živijo v vašem okolju, naj povedo svoje zgodbe.  
• Premišljujte poslanico papeža Benedikta XVI. za Svetovni dan priseljencev 2011 

(Message for World Day of Migrants and Refugees). 
• Začnite s študijsko skupino, da se boste več naučile o priseljencev in vzrokih za 

preseljevanje.  
• Zagovarjajte pravične postopke za priseljevanje. 
• Oglejte si: www.iom.int  (Mednarodna organizacija za preseljevanje)  

 
Sklepna molitev 
Gospod, pred tebe prinašamo jok in tožbe mater tega sveta, ki čakajo na svoje otroke, 
katerih poti izginjajo v morje, v puščavo in v negotovost: begunce, može, žene, otroke s 
predelov sveta, kjer je vojna, ki so zbežali pred lakoto in revščino, v upanju za boljše in bolj 
varno življenje.    
 
Pred tebe prinašamo svoje tožbe za mrtve, ki so doživeli brodolom, ki so umrli na begu 
skozi puščave, gore in morja. K tebi kličemo in se pridružujemo joku tistih, ki so izgubili 
svoje življenje v iskanju pravičnosti in boljšega življenja.      
 
Gospod, pred tebe prinašamo svoje osramočenje, ker smo se obrnili proč in molčali. Mi 
smo siti – ne vidimo pa, da smo vzrok lakote. Nenasitni smo -  ne vidimo pa, da je to vzrok 
mnogih vojn. Tiho smo, kjer bi se morali angažirati.        
 
Gospod, daj nam moč, da bomo priče trpljenja tvojih otrok na naših mejah, v begunskih 
taboriščih, v internacijskih taboriščih ljudi pred izgonom, v strahu pred nevarnostjo in v 
žalovanju zaradi mrtvih. Gospod, pomagaj nam. Amen (Komisija Cerkva za preseljevanje v Evropi). 
 
 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/index_en.htm
http://www.iom.int/

