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leven in
het
moment
van nu

«Wees dus waakzaam,
want jullie weten niet op
welke dag jullie Heer komt»
Matteüs 24,42

Hier wijst Jezus op een groot geheim:
het moment van nu goed beleven.
Hij zal komen wanneer we aan het
werk zijn, wanneer we bezig zijn met
de gewone dingen van iedere dag
waarin we God heel vaak vergeten
en vaak bezorgd zijn voor de dag
van morgen.

Als je van iemand houdt,
is je hart altijd waakzaam
en wacht je op die persoon.
Iedere minuut zonder haar of
hem, is zij of hij toch in je
gedachten.

Zo is het ook voor iemand die
van Jezus houdt.
Diegene doet alles met Hem in
gedachten. Hij herkent Hem in
de eenvoudige gebeurtenissen
en probeert gericht te zijn op
Zijn wil in ieder moment.

Degene die bemint is waakzaam,
het waken hoort bij de liefde.

« Een tijd terug kwam er
spontaan dit gebed in me
op:
Jezus, laat me altijd spreken
alsof het het laatste woord
is dat ik zeg.
Laat me de dingen doen
alsof het het laatste is
wat ik doe.
Laat me lijden
alsof het de laatste pijn is
die ik Je kan aanbieden.
Laat me altijd bidden
alsof het de laatste kans is
die ik hier op aarde heb om
met Jou te praten. »
Chiara Lubich, 11 januari 1974

Ervaringen
uit de Wereld:
Victor

“Sorry, is dit richting ‘Kindje Jezus’?”
(‘Kindje Jezus’ is de naam van een
kinderziekenhuis net buiten de stad).
Deze vraag was heel toepasselijk
voor wie ik ging bezoeken.
Het is Kerstavond en ik ben op zoek
naar een ziekenhuis,
net als de herdertjes op zoek gingen
naar een stal. Ik ben op zoek naar
“Elbo”, een jongen van 9 die we sinds
enkele jaren met de Teens4unity
bezoeken.

Zijn ouders hebben hem in de
steek gelaten.
Hij ligt vaak in het ziekenhuis en
moet gecompliceerde operaties
ondergaan. Voor mij is het
bezoek aan hem pas echt
KERSTMIS!!
Wat een feest om elkaar weer te
ontmoeten!
Als een nederige herder geef ik
hem mijn cadeautje:
een shirt van het nationale
voetbalteam!
Hij doet het meteen aan…

We rennen met zijn rolstoel door de
gekleurde gangen van het ziekenhuis
alsof we er een trofee mee kunnen
winnen. Er is niet veel voor nodig om te
begrijpen dat er achter de deuren van
de ziekenhuiskamers vele kleine
kerststalletjes zijn:
vaders en moeders bij hun zieke
kinderen, ook zij vieren Kerstmis.
Wat ik kan geven is mijn glimlach,
af en toe zwaai ik naar iemand of
stop even…
Als ik weer naar huis ga voel ik iets
bijzonders, een grote blijheid om aan
iedereen te vertellen dat het PRACHTIG
is om Kerstmis zó te vieren!!
www.focolare.nl

