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A SZERETET A LEGNAGYOBB AJÁNDÉK 

T E E N S 4 U N I T Y  
K Ö N Y V J E L Z Ő K  

ános leírja evangéliumában, hogy Jézus a kenyérszaporítás 
után többek között ezt is mondta: „Ne azért az eledelért 
fáradozzatok, mely veszendő, hanem azért az eledelért, 
amely megmarad az örök életre, amelyet majd az Emberfia 
ad nektek.” (Gv 6,27). 
 
JÉZUS ÚGY MUTATKOZIK BE, HOGY Ő MAGA A 
MENNYBŐL ALÁSZÁLLOTT IGAZI KENYÉR, S EZT  
A HITÜNKKEL KELL ELFOGADNUNK. 
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ézus már úgy látja önmagát, mint a kenyeret. Ez ugyanis 
földi életének legfőbb célja. Kenyérré lenni, hogy megegyék. 
Kenyérré lenni, hogy átadja nekünk életét, hogy 
önmagává alakítson minket. 
Ez a legnagyobb ajándék, melyet Jézus az emberiségnek 
akar adni: saját jelenlétét az Eucharisztia szentségében, 
mely betölti a test és a lélek szomjúságát, s a Jézussal való 
bensőséges egység által az öröm teljességében részesít 
minket. 

KENYÉR, 

MELY KÉPES 

SZERETETTÉ 

ALAKÍTANI MINKET - 

z a kenyér tehát Vele táplál már itt lent, de azért kaptuk, 
hogy mi viszont a bennünket körülvevő emberiség lelki és 
fizikai éhségét csillapítsuk. 
 
A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG ÉLETE AZ EUCHARISZTIÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN VÁLIK JÉZUS ÉLETÉVÉ, VAGYIS OLYAN 
ÉLETTÉ, AMELY KÉPES ISTEN SZERETETÉT ÉS ÉLETÉT ADNI A 
TÖBBIEKNEK. 

A KENYÉR 

     HASONLAT 

MEGMUTATJA, 

HOGYAN SZERESSÜNK - 

zeretni annyit jelent, hogy „eggyé válunk” mindenkivel, eggyé 
válunk mindabban, amire a többiek vágynak, a legkisebb és a 
legjelentéktelenebb dolgokban, azokban is, melyek számunkra 
kevésbé fontosak, de a többieket érdeklik. 
 
Váljunk eggyé mi is, egészen addig, hogy egy falat kenyér 
legyünk a másik számára. Ez a szeretet: oly módon eggyé 
válni a többiekkel, hogy érezzék, szeretetünk táplálja, 
megvigasztalja, felemeli és megérti őket. 
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Chiara Lubich egyik válaszából - Adaptáció Centro Gen 3 
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Ez a könyvjelző segíteni fog, hogy éld az Élet Igéjét a hónap folyamán 
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„ÉN VAGYOK AZ ÉLET KENYERE. AKI HOZZÁM 
JÖN NEM FOG ÉHEZNI, ÉS AKI BENNEM HISZ 
SOHASEM SZOMJAZIK MEG.” (JN 6,35) 

BRAZÍLIA 

LUCIO 
z utóbbi időben nehéz 
volt otthon. A kisebbik 
öcsémmel gyakran 
veszekedtünk.  
 
Hogy elkerüljem a 
konfliktust inkább a 
szobámba zárkóztam, 
amikor hazajött az 
iskolából, és csak akkor 
jöttem elő, amikor 
halottam az 
ajtócsapódást, hogy  
elindult a foci edzésre. 
 
A foci! Ez volt a családi 
veszekedések egyik fő 
oka. Az öcsém 
számára a foci sokkal 
fontosabb volt, mint az 
iskola. Az iskolai 
eredményein is meg-
látszott. A szüleim el- 
határozták, hogy 
eltiltják a focitól. 
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KÉPZELJÜK  

A MÁSIK HELYÉBE 
MAGUNKAT 

Ez a döntésük kezdetben számomra közömbös volt, 
vagy inkább egy kis kárörömmel töltött el. 
 
Aztán megpróbáltam magam az öcsém helyébe 
képzelni, az ő szemével látni ezt a helyzetet. 
 
Az első, amire rájöttem, hogy a családból soha senki 
nem ment el megnézni egyetlen meccsét sem.  
Ezért aztán azt javasoltam a szüleimnek, hogy lepjük 
meg az öcsémet, Artúrt. 
 
Mikor a félidőben észrevette, hogy az egész család 
jelen van és nézi a meccset, mintha hirtelen nagy 
energia töltötte volna el, sokkal lendületesebben 
kezdett játszani. A meccs végén boldogan és 
meghatottan szaladt hozzánk. 
 
Érdekes módon ettől a naptól kezdve elkezdett 
sokkal jobban tanulni. 
 
Én is több időt töltöttem vele, próbáltam segíteni a házi- 
feladataiban, a meccseken pedig igazi szurkolója lettem. 
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