
Vágd ki, hajtsd össze, és lesz egy hasznos könyvjelződ!

AZ ÉLET TÖRVÉNYE
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Ennek a hónapnak az igéje 
nem Jézus tanításának 
egy részletét állítja elénk 
(mint például a sértések 
megbocsátása, az elszakadás 
a földi javaktól stb.), hanem 
visszavezet egész keresztény 
életünk gyökeréhez, 

a személyes 
kapcsolathoz 
Jézussal.

Aki elkötelezetten próbálja 
élni Jézus igéit, különösen 
a felebarát iránti szeretet 
parancsát, mint Isten 
összes igéjének és 
parancsolatának foglalatát, 
legalább 
egy kicsit 
megtapasztalja, 
hogy Jézus lett 
élete „tápláléka”, 
aki be tudja tölteni 
szívének vágyait, 
aki örömének 
és fényének forrása lett.

www.teens4unity.hu

TETTEKBEN
Jelöld be, 
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„Hazafelé tartottam 
az iskolából, amikor 
láttam az úton egy lányt, 
aki kétségbeesetten sírt.

„Mi történhetett vele?” 
– gondoltam. Tétovázás 
nélkül odamentem hozzá. 
Megkérdeztem, hogy van, 
segíthetek-e valamilyen 
módon…

Felemelte a tekintetét 
és zokogva elkezdte 
mesélni történetét.

Amikor kislány volt, 
elvesztette az édesanyját. 
Ez a fájdalma még mindig 
olyan erős volt, hogy úgy 
érezte, nincs többé értelme 
az életének.
Megfeledkeztem tehát 
a programjaimról, hogy csak 
erre a lányra figyelhessek, 
hogy szeressem és közel 
legyek hozzá.C
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A beszélgetés 

tovább folytatódott 

és meséltem neki 

magamról. Én is 

három éves koromban 

elveszettem 

az édesanyámat. 

Idővel megértettem, 

hogy az életem nem 

állhat meg ennél 

a fájdalomnál, mert 

felfedeztem, hogy 

van egy Atyám, 

Isten, aki végtelenül 

szeret.
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Életté váltva megérzi legalább 
egy kicsit az ige zamatát, 
amely igazi választ ad az 
ember és a világ problémáira.

Jézus az „élet 
kenyere”, végtelen 
ajándékként 
önmagát adja az 
Eucharisztiában.

Váratlan
találkozás!
Ez a szeretet betöltött 
minden űrt 
az életemben.
Elmondtam neki, hogyan 
próbálok válaszolni Isten 
szeretetére, szeretve a 
többieket. Az új barátnőm 
annyira örült, hogy amikor 
köszönetet mondott 
elbúcsúzáskor, olyan volt, 
mintha kicserélték volna.
Számomra ez a váratlan 
találkozás nagyon fontos 
volt.

Láttam, hogy a legjobb 
barátommal, Jézussal a 
tapasztalatom nem csak 
engem tett boldoggá, 
hanem képessé tett arra, 
hogy másoknak is vigyem 
ezt az örömöt.”

Beatriz Estrela

(Angola)

Az Eucharisztia 

fontos szerepet játszik 

az életünkben.

Fontos tehát, hogy aki közülünk 

szert tett erre a ragyogó 

tapasztalatra, felfedezését 

ne tartsa meg, hanem mesélje 

el másoknak, ugyanazzal 

a buzgalommal, amellyel 

Jézus ösztönöz bennünket, 

hogy megszerezzük az 

„élet kenyerét”. Így sokan 

megtalálják majd Jézusban 

azt, amit a szívük mindig is 

keresett.
Ez hatalmas 
szeretet a többiek 
iránt, mert így ök is 
megismerhetik az 
igazi életet már itt 
a földön, és övék lesz 
majd egykor 
az az élet, amely 
nem ismeri a halált. 
Mi többet 
akarhatnánk ennél?

Add ÖSSZE az órákat…

…és a tapasztalatokat 
elmesélve VERSENYEZZ 

BARÁTAIDDAL: kinek lett a 
legtöbb PONTJA.


