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Ik had me niet vergist... Het was een bekende groep
in onze buurt. Ze kwamen ongevraagd binnen en wilden
de mat oplopen met hun vieze schoenen. Er was er één
die al meteen naar de kast vol bekers liep en keek of
die open te krijgen was. Die jongens gaan we even een
lesje leren schoot het door me heen maar toen dacht ik
aan de woorden van Jezus: “Bemin je vijand. Als je
bemint wie jou bemint wat voor goed doe je dan?”
Ik hield snel mijn karatemaatjes tegen die klaar stonden
om deze jongens een lesje te leren. Zo’n beker moet je
eerlijk verdienen. En dat kost werken, zweten en afzien.
Daarmee dwing je respect af.

Ik kon ze overtuigen om kalm te
blijven. Ze deden hun schoenen
uit en namen deel aan onze les.
Maar het fijnste van die avond
was dat we vrienden geworden
zijn. Enkele jongens van die
groep hadden het zo leuk
gevonden dat ze lid zijn
geworden van onze club.
A. C. uit Italië

Het lijden met geduld verdragen?
Maar hoe is dat mogelijk?
De apostel Petrus richtte zich tot de slaven die zich
bekeerd hadden tot het geloof. Slaven ondergingen in
die tijd vele onrechtvaardige mishandelingen.
Dat gebeurde dus lang geleden.
Wat kunnen we daar nu nog mee?
Deze woorden zijn gericht aan iedereen, in welke tijd
die ook leeft, die te lijden heeft van onbegrip of
onrecht!

Maar hoe kun je je beheersen in
zo’n situatie.
Laten we de houding van Jezus overnemen.
Hij roept ons op om te antwoorden met
liefde en niet met geweld. Probeer in alle
moeilijkheden een genade te zien, een
gelegenheid die God toelaat zodat we van
een christelijke geest kunnen getuigen.
Er zijn mensen die zeggen dat de christen
met deze heftige woorden een overdreven
onderdanigheid verspreiden.
Maar dat is niet waar.
Als Jezus ons vraagt lief te hebben wie ons slecht
behandelt, dan is dat niet omdat hij ons ongevoelig wil
maken voor onrechtvaardigheid. Integendeel! Hij wil juist
een rechtvaardige maatschappij opbouwen maar dat
kan alleen door een geest van liefde te verspreiden!

GETUIGEN VAN DE
LIEFDE DIE JEZUS OP
AARDE HEEFT
GEBRACHT.
EEN OPEN HOUDING
TEGENOVER
IEDEREEN, OOK
TEGENOVER WIE ONS
SLECHT BEHANDELD.

In Actie
Hoe kun je een rechtvaardige
maatschappij opbouwen?

ALS EERSTE BEMINNEN!

www.teens4unity.net

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

HIER KNIPPEN EN VOUWEN. HET WORDT EEN HANDIGE MEMORY KAART.

Toen we op het punt stonden om met onze buiging uit
respect voor elkaar op de mat te stappen en de les te
beginnen, hoorden we een groepje raddraaiers
aankomen. Ik had een slecht voorgevoel.

MemoryCard

Kleur er een als het is gelukt om als eerste te beminnen.

Mijn karateleraar had me
gevraagd of ik zijn les van
die avond over wilde
nemen. Ik had de sleutels
van de zaal gekregen en
mocht echt les gaan
geven aan mijn
leeftijdsgenoten.

«HET IS EEN BLIJK VAN GODS GENADE,
WANNEER U VERDRAAGT WAT U MOET
LIJDEN VOOR UW GOEDE DADEN.»

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

«EEN BIJZONDERE KARATELES»

(1 Pt 2,20).

