(Luc 6,38)

Dit jaart vroeg hij me
weer om hulp. Nu
moest ik er meer tijd in
steken want zijn
resultaten waren heel
erg slecht.
Zo zijn we begonnen
elkaar een keer per
week te ontmoeten.
Na een paar bijlessen begon ik telefoontjes te
krijgen van moeders van andere klasgenoten die
me vroegen of ik ook hun kind wou helpen met
Frans. Ze wilden me er zelfs geld voor geven.

«GEEF EN JE ZAL GEGEVEN WORDEN».
Stel je voor dat je van een vriend een geschenk
hebt gekregen. Voel je dan niet de behoefte om
iets terug te doen?

A

Ja! Ik zou graag iets willen terugdoen, uit
dankbaarheid!
Ja! Gewoon om hem terug te betalen, dan
staan we kiet.:

A
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B

Je hebt gekozen voor A:
als het reeds voor jou zo is, dan zal dat bij God
echt niet minder zijn. Want Hij is Liefde. Hij geeft
altijd terug als we een ander iets geven, en iedere
keer is het weer een verrassing.
Je hebt gekozen voor B:
een geschenk moet belangeloos worden gegeven,
aan iedereen die ons om iets vraagt, zonder iets
terug te verwachten. Probeer maar. Niet vanwege
het resultaat, maar omdat je God lief hebt.

B

Maar ik heb niets te geven…
Ben je daar zo zeker van? Als we willen, dan
hebben we een aantal onuitputtelijke schatten: onze
vrije tijd, ons hart, een glimlach, goede raad, kennis,
onze innerlijke vrede, een woordje om iemand
ervan te overtuigen om ook iets weg te geven ...

Maar aan wie moet ik dan geven? …

Op het einde van het jaar hebben alle
leerlingen goede punten gehaald en ik kon
met het geld een bijdrage leveren aan de
aankoop van een motorfiets om niet langer
afhankelijk te zijn van het openbaar vervoer.
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Kijk maar om je heen:
Ben je die zieke in het ziekenhuis niet vergeten,
die mevrouw die altijd alleen is, deze verdrietige
klasgenoot die is blijven zitten, je broertje die
hulp nodig heeft?

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

Vorig jaar heeft een schoolvriend me
gevraagd of ik hem wou helpen met het
huiswerk van de talen. Hij had voor Frans
een onvoldoende gekregen, en omdat ik
daar juist goed in ben, wilde ik hem wel
helpen. Telkens als er een overhoring in
het vooruitzicht was, kwam hij naar me
toe.

GEEF MET OPEN HART:
BEGRIP,
JE VRIJE TIJD,
JE IDEEËN EN
ERVARINGEN,
JE VAARDIGHEDEN…
DEEL MET ANDEREN
WAT JE HEBT
ZODAT ER NIETS
BLIJFT LIGGEN
EN ALLES CIRCULEERT.

Actie…

Geef. Dit opent de handen van God. Zo heb je
weer iets te geven en samen zullen we de noden
van velen kunnen vullen.
KRUIS AAN IEDERE KEER DAT JE
NAAR IEMAND HEBT GELUISTERD EN
BEGRIP HEBT GETOOND…

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

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