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Ik voelde dat Jezus me deze kans gaf te
getuigen van mijn liefde voor hem.
Ik probeerde haar beter te leren kennen en
samen met de klas hebben we gekeken
waarmee we haar konden helpen.
Voor haar verjaardag kreeg ze van ons een
mooie pen en hebben we voor haar
gezongen. Elke ochtend stond er iemand te
wachten om haar te helpen bij de trappen
voor de school. Bij de gymles doet een klein
groepje enkele speciale oefeningen met haar.
In het begin lukte het haar niet om de
opdrachten snel van het bord over te nemen.
Door onze hulp schrijft ze nu al sneller en
gaat het studeren al beter. Als we haar thuis
opzoeken blijft haar moeder ons maar
bedanken.
Ze woont een beetje ver van school. Het
kost me een hele middag om haar op te
zoeken maar ik voel het niet als verloren tijd.
Als ik haar ben gaan opzoeken voel ik me ‘s
avonds helemaal gelukkig!
Tijdens ons schoolreisje van dit jaar
hebben we haar om de beurt een stukje
geholpen. Die avond was zij heel erg moe
maar dolblij met haar eerste schoolreisje van
haar leven.
Ze zegt nu ook niet meer dat ze niet kan
lopen. Ze probeert het steeds weer en het
gaat steeds beter. De doktoren zijn
verwonderd over de vooruitgang in het
afgelopen jaar.
Zij kunnen er geen reden voor bedenken.
Maar wij op school wel:
«De kracht van de liefde»”.
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«Want de hele wet is vervuld in één
uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf»

BEMIN DE NAASTE
ALS JEZELF.

Galaten 5,14

Wat bedoelt Paulus precies met
deze uitspraak?

Deze woorden zeggen ons wat de basis is
voor het gedrag van een christen: de liefde
voor de medemens
Ja dat weet ik ook wel; ik moet
de ander geen kwaad doen!
Goed zo. Wie liefheeft probeert het kwade te
vermijden. Zo iemand stelt zich open voor
anderen en geeft zichzelf; is zelfs bereid om
zijn leven te geven.
Daarom schrijft Paulus dat wie de naaste lief
heeft de hele wet juist tot vervulling brengt!

De wet, ..waren dat niet de 10
geboden? Ken ik die nog wel?

Als heel de wet samengevat wordt in de liefde
voor de naaste dan kun je die geboden zien als
hulpmiddelen om in alle situaties van het leven
ons te helpen om de ander lief te hebben.
Maar waarom spreekt de apostel
Paulus niet over de liefde tot God?
De liefde tot God en de liefde voor de naaste
zijn geen concurrenten van elkaar! God
liefhebben betekent immers zijn wil doen. En
het is juist zijn wil dat we de naaste liefhebben.

WAT IS DE MAAT
VAN DEZE LIEFDE?

WE STELLEN DE ANDER
OP ONS EIGEN NIVEAU.
MAAR DIT ZET ONZE MANIER
VAN DENKEN EN HANDELEN
AARDIG OP ZIJN KOP.
www.teens4unity.net
iBrother

In Actie:
Ik wil graag delen met
anderen hoe het die ene
keer is gelukt een stap naar
de ander te zetten.

L.M.

iBrother

Een tekst van Chiara Lubich, bewerkt voor Teens 4 Unity.

redazione.gen3@focolare.org
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HIER KNIPPEN EN VOUWEN. HET WORDT EEN HANDIGE MEMORY KAART.

“We kregen een nieuwe leerling in de klas
die leed aan kinderverlamming. Ze kon niet
goed lopen.

KNIPPEN EN VOUWEN; GEBVRUIK DE BINNENKANT VOOR JE GEDACHTEN OVER DIT WOORD VAN LEVEN

“Waardoor kwam die verandering?”

