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“Wat ons drijft is de liefde van Christus.”
2 Kor. 5,14

een springplank

Welk Woord we ook kiezen om te leven,
de uitkomst is steeds weer dezelfde.
Het kan ons veranderen en
attent maken op de nood van de ander.
Als we het Woord in ons opnemen kan
Jezus in ons geboren worden.
Hij is het die ons aanspoort te leven zoals Hij.
De apostel Paulus zette zich in voor de eenheid
onder de eerste christenen. Maar wat dreef
hem om dit te doen ? Het was de ervaring die
hij met Jezus had opgedaan.
Hij voelde zich door Hem bemind en gered.
Jezus was zo diep in zijn leven doorgedrongen
dat niemand hem ooit van Hem zou kunnen
scheiden.

Drijft de liefde van Christus
ook ons met dezelfde kracht?
Wanneer wij werkelijk zijn liefde hebben ervaren,
kunnen we niet anders dan zelf ook liefhebben.
Vooral waar verdeeldheid, ruzie en haat is,
daar kunnen we proberen vrede en eenheid te
brengen.
De liefde stelt ons in staat over alle hindernissen
heen te stappen en samen met anderen naar
oplossingen te zoeken om de harmonie en
eenheid terug te brengen.

( de vraag )
Wanneer voel ik mij door
Jezus bemind ?

( het interview )

Ook wij kunnen over hindernissen heenstappen.
Hoe ? Door van ieder obstakel, van iedere
moeilijkheid “een springplank” te maken,
een extra aanzet om iedereen lief te hebben.

Fabio Ciardi

( werk in uitvoering )

( mijn aantekeningen )

“In mijn pubertijd was ik niet gelovig.
Op een speciaal moment heb ik Hem weer
opnieuw ontdekt. Toen ik 16 jaar was kregen
we het bericht dat mijn vader ongeneeslijk ziek
was. Ik voelde een grote leegte in mij.
Hij had nog maar enkele maanden te leven. Ik wilde
hem in deze periode extra laten merken hoeveel ik om
hem gaf. Dat vond ik niet makkelijk, want ik wist niet
zo goed hoe ik hem concreet lief kon hebben.
In die periode leerde ik de Teens4Unity kennen.
Eén van hen, Mario, bood aan een keer mee te gaan
om mijn pa op te zoeken in het ziekenhuis.
Hij vroeg me of hij van ijsjes hield.
Toen we naar hem toegingen, had hij een ijsje met
drie smaken voor hem gekocht.
Op de terugweg vroeg ik hem waarom hij dat had
gedaan. “Als het mijn vader zou zijn, zou ik blij zijn als
iemand het lijden met mij zou delen”.
Daarna ben ik begonnen te proberen mijn vader
lief te hebben met dingen waar hij van hield.
Op een dag heeft hij een kadootje voor mij.
“Dit is voor alle liefde die je mij hebt gegeven!”
Ik voelde een grote vreugde in mij. Drie dagen later is
hij naar de hemel vertrokken. Het grootste kado dat hij
me heeft gegeven is dat God weer in mijn leven is
gekomen. Ik was weer opnieuw begonnen met bidden
en ervaarde een speciale band met Hem.

Agostino
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