
In mijn vorige brieven heb ik met jullie
dikwijls mijn verwondering gedeeld over de
vogels, deze keer ben ik verwonderd over de
bloemen. Vanaf de maand mei schijnt de zon en
is het mooi weer. Ik wandel elke dag in mijn
kleine tuin, ik kijk naar beneden omdat ik moet
opletten waar ik stap en zo zie ik goed de
sleutelbloemen. Er waren er al in december,
maar nu is het een ware bloei van sleutelbloemen. Ze
hebben alle kleuren van de regenboog, er zijn er natuurlijk
veel witte, gele, donkerblauwe, lichtpurper en van tijd tot
tijd zelfs een rood purperen met een pittig geel hartje. 't Is
een waar feest! Nog meer omdat een groot deel van het
grasveld bezaaid is met honderden madeliefjes. Hun
bloemblaadjes zijn zoals wijdopen armen die aan God doen
denken, Gods opengespreide armen voor elke mens omdat
Hij van iedereen houdt.

Vroeger deed ik neerbuigend over de paardenbloemen,
ik vond ze net goed genoeg voor de composthoop. Nu zie ik
ze anders. Hun gele blaadjes stralen en hun eetbare blaadjes
nodigen uit om in goede slaatjes te doen. Niemand heeft die
paardenbloemen, sleutelbloemen en madeliefjes geplant en
niemand geeft ze water. Toch zijn ze er. Ze zingen over de
glorie van God.

Onze aarde is zoals een moeder, het leven stroomt en
borrelt stilletjes.

Sinds mijn gezondheidsproblemen van oktober vorig
jaar, geniet ik veel van de stilte. 's Morgens blijf ik in mijn
kamer op de verdieping van mijn kleine kluis; ik besteed mijn
tijd aan gebed, lezen van de Bijbel en het boek Pagola dat over
Jezus gaat. Natuurlijk is de stilte geen doel op zich, het is een
verlangen en de vrucht van de God van goedheid, verhaald
door Jezus en zijn evangelie. Ik hou ervan om met Hem samen
te zijn, Hij die iedereen graag ziet ongeacht onze verschillende
culturen, leeftijden, religie, geschiedenis, kwetsbaarheid en
sterktes. Hij is de God van leven die er zo naar verlangt dat
elke mens zich helemaal kan ontplooien en leven, vooral zij die
het kwetsbaarst zijn en het meest uitgesloten.
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Ik voel soms een beetje het gebroken hart van
God aan. Hij is gebroken door al die
verdeeldheid, haat, geweld, angsten, immense
armoede en onrechtvaardigheid. Maar
tegelijkertijd zijn er oneindig veel mensen die
zoeken en werken aan eenheid, vrede en
gerechtigheid. Overal zijn er goede mensen.

Mijn ochtendlijke ontmoetingen met God zijn
heel zacht, ik voel mij gelukkig in mijn nieuw
leven, ik voel mij zo geholpen en gesteund
door Odile, door La Ferme, door mijn
gemeenschap en de enkele ontmoetingen die
ik in de namiddag kan hebben.

De dokter zei me dat mijn hart het goed doet
op voorwaarde dat ik niets doe, mijn
gezondheidstoestand is zo goed als het kan
zijn. Dus wacht ik de toekomst af en leef
zoveel mogelijk in het huidige moment. Ik geef
geen lezingen of retraites meer, maar ik werk
eerder aan kleine projecten zoals video's van
4min30 over wat ik heb geleerd van Geloof en
Licht en De Ark.

Toen Paus Franciscus terugkwam van een
persconferentie in Bangladesh, vroeg een
journalist wat prioritair was : evangelisatie of
dialoog. Hij antwoordde dat men die twee niet
tegenover elkaar moet stellen. Evangelisatie is
niet bekeren, maar getuigen van een manier
van het evangelie te leven, zoals de
Barmhartige Samaritaan, 7 x 70 keer vergeven,
uw vijanden beminnen enz. De dialoog is
bedoeld om de andere echt te ontmoeten,
zoals hij is, om echt naar hem te luisteren. Het
evangelie beleven, een blijde boodschap voor
wie arm is, is het hart van alles.

Uiteraard breng ik nog minstens eenmaal per
week een avond door in mijn foyer en schuif er
mee aan tafel. Dat is al jarenlang mijn grote
vreugde. De mensen van mijn foyer zijn zo wijs,
eenvoudig en levendig. Ik ben gelukkig dat ik
deel mag uitmaken van deze familie.

Ik heb over de fundamentele schoonheid en het
belang van de menselijke familie van over de
hele wereld geleerd. Ik heb ook geleerd over de
fundamentele schoonheid van  elke persoon.
Ieder mens heeft een primaire onschuld,
verborgen in het diepste van zijn wezen, dat
vaak gekwetst wordt door het leven waardoor
die onschuld wordt verborgen door woede,
agressiviteit, depressie en gebrek aan
zelfvertrouwen. Deze primaire onschuld wacht
om opgediept te worden zodat elke persoon de
zin van het leven zou kunnen ontdekken. Is dat
niet de zin van onze gemeenschappen : ons
laten omvormen door de aanwezigheid van hen
die vernedering kennen?


