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A példabeszéd egy kivételes, 
meglepı és váratlan 
eseményt mond el a 
kereskedırıl, aki – talán egy 
bazárban – megpillantott egy 
drágakövet. Óriási értéke 
pusztán az ı szakértı
szemével volt felmérhetı. 
Számolgatni kezdett és látta, 
mekkora haszonhoz juthat. 
Úgy döntött, eladja mindenét 
és megveszi. Ki ne tett volna 
ugyanígy a helyében? 

Vegyük nagyító alá…
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«A mennyek országa hasonlít a 
kereskedıhöz, aki igazgyöngyöt 

keresett. Amikor egy nagyon értékeset 
talált, fogta magát, eladta mindenét, 

amije csak volt, és megvette.»

Mt 13, 45-46

A Gen3 Központok gondozásában
Chiara Lubich írásának  felhasználásával

Írd le te is a tapasztalataidat ide:

Történt egyszer,

hogy…
Kongói gyerekek

*

Amikor Jézus kér valamit, 
mindannyiszor megígéri, hogy 
túlcsorduló mértékben fizeti 
vissza, és sokat, még többet 
fog adni.

Kongóban néhány fiatal 
mővészi képeslapokat kezdett 
készíteni banánhéjból, és pár 
hónapra rá Németországban 
adták el. Kezdetben az összes 
bevételt megtartották (volt, aki 
ebbıl biztosította családja 
megélhetését), késıbb viszont 
elhatározták, hogy jövedelmük 
50%-át közösbe teszik. Ebbıl 
harmincöt munkanélküli 
fiatalnak tudtak segíteni.
Isten nagylelkősége azonban 
felülmúlhatatlan: ketten közülük 
egy üzletben dolgoztak, és 
olyan feltőnı volt a 
tanúságtételük, hogy több 
kereskedı onnan kért 
segítséget, amikor 
alkalmazottra volt szüksége. Így 
tizenegy fiatal jutott állandó
munkához.

A példabeszéd legmélyebb 
mondanivalója, hogy ne 
szalasszuk el egyedülálló
lehetıségünket, a 
találkozást Jézussal, vagyis 
a köztünk levı Isten 
országával. Ez az 
igazgyöngy! Minden 
energiánk, és amink csak 
van, mind erre irányuljon!

www.teens4unity.org

Ez az ige meghívás 
konkrétan, hogy tegyük 
félre bálványainkat, 
amelyek elfoglalhatják 
szívünkben Isten helyét:
egy új kerékpár, egy gördeszka,
sport, szórakozás...

Meghívás arra, hogy Istent 
tegyük az elsı helyre; hogy 
İ legyen minden gondolatunk 
és érzésünk csúcsa. Az 
életben ugyanis mindennek 
feléje kell haladnia, és tıle kell 
kiindulnia.

Talán meg kellene tanulnunk a 
„kicsinyektıl” nagyobb 
bizalommal nézni a gondviselı
Atyára: İ nem hagyja, hogy 
bármiben is hiányt szenvedjenek 
azok, akik szeretetbıl odaadják 
azt a keveset, amijük van.

*

*

*
Egy „VALAMI”, amit odaadok:

Egy „VALAMI”, amit kapok:

Életige
2010. július


