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Jézus és az evangélium logikája 
szerint mindig azért kapunk, 
hogy megosszuk, soha nem 

azért, hogy magunknak 
felhalmozzuk. Ez minket is a 

felismerésre hív: erőt, 
tehetséget, képességeket, 
anyagi javakat kaptunk, és 

használjuk mások szolgálatára.

„Éhesen mentem iskolába a 
barátnőmmel. Az úton 
találkoztam a bácsikámmal, 
aki adott pénzt zsömlére, de 
aztán megláttam egy nagyon 
szegény embert. 
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Olvasd el: Máté 10,8

„Ingyen kaptátok, ingyen is 
adjátok.”

A Teens4Unity központ
Gondozásában

www.teens4unity.hu

„Jézus az egész evangéliumban 
arra szólít fel minket, hogy 

adjunk. Adjunk a szegényeknek, a 
kölcsönt kérőknek, enni az 

éhezőknek, még a köntösünket is. 

A szeretet új szemével 
találékonyan és nagylelkűen 

siethetünk mások szükségletei 
elé. Az ajándékok pedig 

körbejárnak, mert a szeretet 
szeretetet szül. Az öröm 
megsokszorozódik, mert 

»nagyobb boldogság adni, mint 
kapni»

(ApCsel 20,35) 1. ”

AZ ÉLET IGÉJE

AZ ÖSZTÖNÖS, ÖNZŐ 
HARÁCSOLÁST JÉZUS A 

NAGYLELKŰSÉGGEL, A SAJÁT 
IGÉNYEINK ELSŐBBSÉGÉT A 

MÁSOKRA FIGYELÉSSEL 
ÁLLÍTJA SZEMBE. A BIRTOKLÁS 
KULTÚRÁJÁVAL SZEMBEN AZ 

ADÁS KULTÚRÁJÁT 
HANGSÚLYOZZA. 

Az Adás 
Malacperselye

Így működik: 
Mindenki felírja vagy lerajzolja 
egy kis papírra azokat a 
tárgyakat vagy cselekedeteket, 
amiket napközben sikerült 
adnia (egy tollat, egy mosolyt, a 
tízóraiját stb.).
Ezután minden cetlit be kell 
helyezni az adománydobozba 
(ez egy előre elkészített doboz).
Ily módon mindenki 
malacperselye 
jócselekedetekkel fog megtelni.
A következő találkozón 
mindenki kinyitja saját 
"malacperselyét" és megosztjuk 
egymással a tapasztalatainkat.

www.fokolare.hu

www.teens4unity.hu

Tetteink

Ő maga elsőként adott: 
egészséget a betegeknek, 
bocsánatot a bűnösöknek, 
életet mindannyiunknak.

VISZONZÁST NEM VÁRVA
ADJUNK…

Vergence Kongóból:

Rögtön neki akartam adni a 
pénzt, de a barátnőm szerint 
gondoskodnom kell magamról. 
Arra gondoltam, hogy én 
másnap kapok enni, de vajon a 
szegény kap-e?

Így odaadtam neki a 
zsömlére szánt pénzt, és 
nagy örömet éreztem a 
szívemben.”

Szükséges anyagok:
Mindenki hazaviszi a 
malacperselynek készített 
dobozt, és egy zacskót, 
amibe a jegyzetpapírjait 
tette.


