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ANNAK, 
AKINEK 
NINCSEN! 

„Adjátok el, amitek van,  
adjátok oda a rászorulóknak.” 

„Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, 
elfogyhatatlan kincset a mennyben, ahol nem fér 

hozzá tolvaj, és nem rágja szét a moly.” 
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Vegyük nagyító alá... 

Írd le te is a tapasztalataidat itt: 

Az evangélium  teljes egészében 
és minden egyes igéjében is 
mindent kér : mindazt, amik 
vagyunk, és amink van.  
Jézus szavainak újdonsága éppen 
abban áll, hogy ı teljes odaadást 
kíván, mindent kér. Azt akarja, 
hogy gondtalan gyermek légy, aki 
nem aggódik földi dolgok miatt, 
olyan gyermek, akinek ı az 
egyedüli támasza . 
Jézus tudja, hogy a gazdagság 
hatalmas akadály számodra, mert 
betölti a szívedet, holott 
İ minden helyet magának akar.  

Fiatal vagy, és teljes, radikális, 
eszményi életre vágysz? 
Figyelj Jézusra! A világon senki sem 
kíván tıled olyan sokat, mint ı. 
Lehetıséget ad, hogy bebizonyítsd 
hitedet, nagylelk őségedet, 
hısiességedet. 
Jézus szavai neked is szólnak! 
 
A hegyi beszéd végén mondta Jézus 
ezeket a bíztató szavakat. Arra hív, 
hogy ne aggodalmaskodj, vajon 
lesz-e ennivalód és lesz-e ruhád , 
mint ahogy az ég madarai és a mezık 
liliomai sem aggódnak, pedig nem 
vetnek és nem is fonnak. 
Számőznöd kell hát szívedb ıl az 
összes aggodalmat a földi javak 

miatt, hiszen az Atya jobban szeret, 
mint a madarakat és a virágokat, ı 
maga gondoskodik rólad. 
 
De biztos vagy abban, hogy mindent 
meg kell tartanod?  
Figyelj Isten bens ıdben szóló 
hangjára, hallgass rá, ha nem tudsz 
dönteni!  
 
Meglátod, mennyi fölösleges dolgot 
találsz. Ne tartsd meg! Add oda, add 
oda annak, akinek nincs!  Váltsd 
tettekre Jézus szavait: „Adjátok el, 
amitek van, adjátok oda…” 
 
Természetesen, ha a világban élünk, 
törıdnünk kell a pénzzel és a földi 
javakkal.  
 
Isten azt akarja, hogy foglalkozz  velük, 
nem pedig azt, hogy lefoglaljanak . 
Csak annyira legyen gondod, amennyi a 
körülményeid szabta élethez 
elengedhetetlen. 

Néhány éve itt Malajziában is van egy 
„Gyerekek az Egységért” csoport. Tet-
szik nekünk a lelkülete, mert a világ 
egységéért konkrét tettekre hív. Min-
denekelıtt az adás kultúrájának az élé-
sét javasolja.  
Mi is szétnéztünk magunk körül, hogy 
tegyünk ezért. Az elsı akcióink után 
elhatároztuk, hogy tekintetünket kitágít-
juk a körülöttünk lévı országokra is. 
Felajánlották nekünk, hogy menjünk el 
Indonéziába is, ahol az ott lévı „Gyere-
kek az Egységért” csoport évek óta 
kisgyerekekért tevékenykedik.  Rögtön 
csatlakoztunk az ötlethez. Autóbuszra 
szálltunk, majd hajóval elmentünk Batam 
szigetére. Elıtte összegyőjtöttük fölösle-
ges iskolaszereinket és játékainkat, hogy 
nekik adjuk.  
Mikor megérkeztünk, több mint 200 
gyermek várt minket. Játszottunk velük 
és további segítséggel egy jó kis ebéd is 
elkészült mindenki számára. Délután volt 
az a várva várt pillanat, amikor átadtuk 
nekik mindazokat az ajándékokat, 
melyeket nagy-nagy gondossággal ké-
szítettünk elı nekik. 

 
Igazán csak az a tiéd, amit 
odaadsz.  
 
Gondolj bele, mennyi éhezı van 
a világon, mennyi szenvedés, 
mennyi ínség… 
Tégy mindent Jézusnak! Mondd 
szívbıl: „Neked, Jézus! ” 
Cselekedj jól, tökéletesen!  
Hiszen a mennynek készül, és 
megmarad az 
örökkévalóságban. 


