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At elske andre uden at forvente
noget til gengæld, er det muligt?
Er det ikke ofte sådan, at vi
bevidst eller ubevidst handler for
at få noget igen?

Men vigtigst er vel, at du elsker fordi
kærligheden er noget Gud har lagt ind i
dig, og ikke fordi du gerne vil være glad.
Det er Ham, der gør det, og det kan du
mærke...

Johanna er 14 år og døjer med samme
spørgsmål, som hun stiller til Emmaus
Voce, nyligt genvalgt præsident for
Focolare-bevægelen: Hvordan er det når
man elsker nogen med en ubetinget
kærlighed? Jeg har nemlig erfaret, at man
altid får noget tilbage, selv hvis det kun er i
form af et bedre velvære.

Hvad betyder det så at elske uden at have
forventninger? Det betyder, at du ikke
forventer noget af andre, men ... du kan
forvente alt af Gud!
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Emmaus: Det er rigtigt! Kærlighedens
første frugt er, at vi har det godt og bliver
glade, når vi elsker vor næste. Hvis vi blev
triste af det, ville vi jo ikke længere have
lyst til at elske andre. Så vi er nok en
smule tiltrukket af tanken om at elske
andre, så at vi efterfølgende kan blive
glade.

Når du fx elsker en ven, en lærer, din mor,
din far... kan det være, at de ikke elsker dig
lige præcis som du ville ønske det. Men du
kan bare blive ved med at elske dem, fordi
Gud jo elsker dig. Og det er dét
du kan mærke.
Du skal ikke tro, at det er det
samme som at have personlig
interesse, men snarere en
direkte deltagelse i Guds liv. Og
det er en enestående oplevelse,
ja faktisk giver det dig mulighed
for netop at kommunikere det
videre til andre. For dem, du
giver din kærlighed til - ja også
dem der ikke elsker dig igen,
fordi de ikke kan eller vil - kan mærke, at
din glæde kommer fra Gud. Og de ønsker
sikkert også at få den samme glæde. Så
du skal ikke være bekymret: Du kan
forvente dig alt af Gud.

PRÆSIDENTVALG
FOCOLARES GENERALFORSAMLING
VÆLGER NY PRÆSIDENT OG CO-PRÆSIDENT
Fra d. 1. til d. 28. sept.
holdt Focolarebevægelsen deres
anden generalforsamling i Castel
Gandolfo i nærheden af
Rom. Bevægelsen
drøftede hovedlinjerne
for de næste seks år,
og valgte en præsident,
en co-præsident og et
helt nyt generalråd.

Maria (Emmaus) Voce, genvalgt præsident for Focolare-bevægelsen og
Jesús Morán, nyvalgt co-præsident.

Det er som sagt den anden
generalforsamling efter at Chiara
Lubich døde i 2008. Hele 494
delegerede blev det til i det internationale møde. Blandt dem var
unge, voksne, mænd og kvinder,
for det meste lægfolk, men også en
række præster og ordensfolk.
Desuden blev 49 mennesker, der tilhører forskellige kristne kirker, ikkekristne religioner eller som er uden
en religiøs baggrund, opfordret til at
give deres bidrag til drøftelserne.
Focolare-grupper verden over
havde forinden udførligt deltaget i
for-beredelserne til denne
begivenhed, hvilket resulterede i
tusindvis af forslag, som blev
sammenfattet i tolv store temaer.
Under general-forsamlingen blev
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disse temaer drøftet i 32 grupper,
og i plenum.
Deltagerne genvalgte Maria
(Emmaus) Voce som præsident for
Bevægelsen. Co-præsident blev
spanieren Jesús Morán. Jesús følger efter Giancarlo Falletti, som
havde påtaget sig denne opgave i
de første 6 år.

FORSONING
Jeg er med i en forening i det
område, hvor jeg bor. En gang om
året holder vi et stort loppemarked.
Dagen forinden plejer jeg at kigge
forbi hos flere butikker ved torvet og
beder ejerne om nogle præmier eller
bare lidt mad til de mange frivillige.
Også i år gik jeg ind hos bageren og
spurgte hende, om hun kunne tænke
sig at give nogle croissants til de
frivillige, som havde været i deres
stand lige fra om morgenen. Men
hendes reaktion var virkelig negativ.
Ikke alene afslog hun det, men hun
blev også forarget over min
henvendelse! Jeg svarede igen med
løftet stemme og forlod rasende
forretningen, besluttet på aldrig mere
at sætte mine ben der mere.

Jeg kom ind i forretningen og sagde:
Goddag! Jeg vil gerne sige undskyld,
fordi jeg blev så vred i søndags.
Bageren selv var der ikke, men det
var de tre ekspeditricer, som også
havde overværet scenen. Vi
snakkede sammen, og de lovede at
overbringe min besked. Jeg købte et
brød og tog glad derfra og følte en
virkelig 'sammensværgelse' med det
smilende personale.
A. M. Frankrig

Men i vores ideal for det kristne liv
vidste jeg godt, at vrede ikke bærer
frugt, og at jeg i stedet burde
genoprette forholdet til bageren. Så
tre dage efter besluttede jeg at tage
hen og blive forsonet med hende.


På formanden for valgstyrelsens
spørgsmål, om Maria Voce ville
acceptere endnu en seksårig
periode som præsident, svarede
hun spagfærdigt: ”Jeg er overbevist
om det er Helligånden, der virker i
Generalforsamlingen, så jeg kan vel
dårlig sige 'nej' til Ham, vel? Men
jeg er også vis på, at Han fortsæt vil
hjælpe os på den vej vi er slået ind
på.”

INGEN MIKROBER
Anna på seks år bor i Norge og går i skole i
Oslo.
En dag sagde en af hendes klasse
kammerater i frikvarteret til de andre, at hun
ikke havde det godt og måske var syg. De
andre fjernede sig straks fra hende ' fordi
ingen ville smittes og ligge i sengen', fortalte
Anna. Den lille pige stod så der helt alene, for
ingen ville lege med hende.

I begyndelsen ville Anna heller ikke være
sammen med hende. Men så kom hun i
tanken om, at Jesus jo ikke havde været
bange for de syge, og at han altid gik ud til
alle. Og så gik Anna hen og legede sammen
med hende i hele frikvarteret.
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