We gaan af en toe mensen
helpen die het moeilijk
hebben, en iedere keer
worden we daar blij van.
Natuurlijk doen we het niet
dáárvoor, maar om de
anderen blij te maken. Om er
voor hen te zijn, in plaats van
alleen maar aan onszelf te
denken.
Dit najaar hoorden we
van een jonge vrouw die
een kind verwachtte. Ze
had al zes andere
kinderen en was erg arm.
We spraken toen af met
elkaar om haar thuis op te
zoeken en te kijken wat ze
nodig had.

Uit het commentaar van Chiara Lubich

Ze had het inderdaad heel
moeilijk. Er waren twee
ramen kapot en de winter
was in aantocht.

We bakten samen
met onze moeders
taarten en verkochten
ze op straat.
Met de opbrengst
konden we de ramen
en de voordeur laten
maken en een
houtkacheltje kopen.
Na afloop waren we echt
blij. Ja, het is waar wat er in
het Evangelie staat: wij
gaven iets, maar kregen er
veel meer voor terug: een
grote vreugde!.

de Teens4Unity van Sofia
(Bulgarije)

Open
de deur...
voor de
vreugde

Toen de politie erop
uitgestuurd werd
om Jezus gevangen te
nemen, kwamen de
mannen zonder hem
terug. De farizeeën
vroegen waarom. Ze
antwoordden: “Nog
nooit hebben we iemand
zo horen spreken.”
Zijn woorden hebben
een diepte die andere
woorden niet hebben,
want het gaat om het
leven van God zelf.
Ook al heeft Jezus die
lang geleden gezegd, het
zijn toch woorden voor
ieder van ons, voor alle
mensen van alle tijden:
het zijn universele
woorden.

Jezus nodigt ons uit om het
grote gebod van de naasteliefde te leven:
De andere liefhebben,
vergeven, je vrienden trouw
blijven, de andere helpen,
bidden voor je ‘vijanden’…

Als je die woorden
van Jezus naleeft
krijg je vrede in je
hart, ook wanneer
je ergens bang
voor bent. Ze
geven kracht ook
wanneer je
verdriet hebt of
hard moet
werken.
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Hoe voel je je
bij alles wat je
doet

IN

Ze had geen kachel en niet
eens een gaspitje om iets op
te koken. Ze kon de deur van
haar huis niet dichtdoen. Een
van ons herinnerde zich
ineens dat er bij haar thuis in
de schuur nog een oude oven
stond. Ze heeft thuis gevraagd
of wij die mochten meenemen en haar ouders
vonden het goed.
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2012- 3 – WOORD VAN LEVEN

Hier knippen en vouwen – dan wordt het een handige boekenlegger.

OP SCHOOL...

THUIS...

SPORT EN VRIENDEN...

Als je één zin uit het Evangelie
beleeft, beleef je het hele
JE HUISWERK...
Evangelie. Want via elk Woord
van Jezus komt hij zelf in je
wonen.
Het is als een druppel wijsheid
die langzaam in je binnendringt,
waardoor je in alle situaties van
je leven met deze wijsheid gaat
denken en handelen.

JE VRIJE TIJD...

www.teens4unity.net

