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Mijn tas was steeds ook aardig vies van binnen. Ik
irriteerde me behoorlijk over deze ongewenste
dagelijkse verrassing. Ik zei tegen m’n klasgenoten
dat als ze me niet zouden vertellen wie dit steeds
deed, ik het aan de afdelings-directeur zou gaan
vertellen.
Maar ik had totaal geen idee wie me deze poets wilde
bakken. In ieder geval vond ik het helemaal niet leuk.
Na enkele dagen had ik de dader ontmaskerd, maar
hij bleef gewoon doorgaan! Je kunt je voorstellen dat
ik wel uit mijn vel kon ploffen zo boos als ik was. Ik
snap eigenlijk nog niet hoe ik me toen heb kunnen
beheersen!
Op een dag sprak ik over de hele situatie met ‘n
goede vriend. Hij gaf mij als tip: “Probeer met hem te
praten en zoek de juiste toon maar bovenal ,
probeer de liefde tijdens het gesprek te bewaren.”
De volgende dag ben ik in de pauze met de dader
gaan praten. Het is me gelukt heel rustig te blijven.
Vanaf die dag vind ik ‘s middags geen bakstenen meer
in mijn rugzak.
Mauro - Italia

Reeds in de tijd van de Eerste Christenen kwamen
situaties voor die ook vandaag nog kunnen voorkomen:
het is soms moeilijk om ons geloof te beleven omdat
er problemen zijn ontstaan en sommige mensen zich
niet gedragen volgens ons christelijk ideaal.

Wat is daarvan het gevolg?
Uit zulke situaties ontstaat onbehagen, wantrouwen,
en dit kan leiden tot eindeloos gemopper.
Wat moet ik doen als dat gebeurt?
Als christen moet je eerste reactie er niet een van
ongeduld of van oordelen zijn, maar van doen wat
Jezus ons vraagt.
Wat vraagt Jezus?
Hij vraagt om geduld, begrip, barmhartigheid voor
de ander, om ‘n liefde te hebben die helpt om het
zaad van het goede dat in ieder van ons gezaaid is,
te doen groeien.
Hoe kan ik dan het Woord van Leven van
deze maand beleven?
Ook wij maken deel uit van verschillende
gemeenschappen (thuis, op school, in onze buurt…,), en
daar kunnen allerlei dingen gebeuren die volgens ons
niet goed zijn: een andere manier om tegen iets aan te
kijken, tegenstrijdigheden die ons pijn doen en die in ons
een reactie van afkeer oproepen.

Dit vraagt om een POSITIEVE REACTIE:
MEER LIEFDE brengen waar ‘t MINDER wordt!
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MIJN
POSITIEVE
REACTIE:

Waarom doet de apostel Jacobus deze
uitspraak?

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

EEN EVENTUEEL
GEBREK AAN LIEFDE
EN INZET VAN DE
ANDER
wil ik
BEANTWOORDEN
MET MEER LIEFDE
EN MEER INZET VAN
MIJN KANT.

In Actie
Waar liefde ontbreekt
wil ik meer liefde brengen

Telkens als je merkt dat de
liefde ontbreekt, bij jezelf of bij
iemand anders, probeer om
drie daden van liefde te doen.

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

De laatste tijd
gebeurden er rare
dingen op school:
elke middag als ik
naar huis wilde
gaan, bleken er
bakstenen in mijn
rugzak te zitten.

«KLAAG NIET OVER ELKAAR, BROEDERS
EN ZUSTERS».

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

VERGEVING

