Uit een commentaar van Chiara Lubich

Toen vonden we elkaar,
en raakten met elkaar in
gesprek. Ik was echt blij.

“In de klas had ik
haar vaak midden
in haar gezicht
gezegd wat ik van
haar dacht, en
daarvoor had ze
mijn moeder al
meerdere keren
laten komen.

Er is een diepe
vriendschap ontstaan
en ik ontdek in haar
veel positieve dingen
die ik eerder niet kon
of niet wilde zien.

Hoe komt
dat?
Omdat het
woorden
van Jezus
zijn!

Maar eigenlijk zou het al
genoeg zijn als we dit éne
Woord uit het Evangelie
leefden. Dat kan ons echt al
helpen.
Want in ieder Woord van
Jezus is God aanwezig. Dit
Woord maakt ons

VRIJ, ZUIVER,
het TROOST ons en
het geeft ons VREUGDE
en WIJSHEID.
Telkens als ik het moeilijk
heb, geven deze twee
woorden me kracht:
OPNIEUW BEGINNEN!
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Misschien vind je de
woorden van het Evangelie
moeilijk te begrijpen of
moeilijk om te leven.
Misschien zie je het niet
meer zitten en ben je
geneigd af te haken.
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Toen ik door had wat
beminnen betekent,
begreep ik dat ik haar mijn
excuses moest aanbieden.
De eerste stap was dat ik
me beter ging gedragen in
Ik heet
de klas en probeerde niet
Veronika en
meteen tegen haar in te
ik woon in
gaan.
Tsjechië.
Een keer vroeg ik of ik haar
Toen ik het Ideaal
na de les kon spreken.
van een verenigde
Maar zij dacht dat ik wilde
wereld leerde
protesteren omdat ze me
kennen begreep ik
een slecht cijfer gegeven
dat ik anders
had, en ze weigerde met
moest gaan
me te spreken.
leven.
Toen zei ik dat ik haar mijn
De eerste stap?
excuses wilde aanbieden.
Mijn muzieklerares
. Eerst begreep ze me
verkeerd, maar ik ging door
beminnen.
en vertelde haar hoe ik nu
Tussen ons had
leef en over wat God nu
het nooit geklikt.
voor mij betekent, ook al
wist ik dat ze niet in Hem
geloofde.
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De eerste stap!

WOORD VAN LEVEN

Hier knippen en vouwen – het wordt een handige boekenlegger.

We kunnen onze
ervaringen delen met
onze vrienden die ook
van het evangelie hun
LEVENSCODE hebben
gemaakt.
Dan zal er een
gemeenschap ontstaan
die overal ter wereld
Christus laat zien.
r de
Schrijf hieva
n Jezus die
n
e
woord
je helpen…

Het zijn niet gewoon
raadgevingen of bevelen
die je moet uitvoeren.

Het is Jezus zelf die daar
is en tot je spreekt.
Luister vanuit je hart naar
wat hij je zegt en denk bij
jezelf: “ja, dit wil ik doen”:
dan ben je één met Hem;
dan wordt hij in je geboren en groeit hij in je.

Een kleine ‘bekering’ is
genoeg om uit onszelf te
komen, ons voor God open
te stellen en een ander leven
te ervaren, het echte leven.
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