Vele mensen denken dat
Moeder Teresa een heilige is.
Denk jij dat ook?
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Samuel Advies voor geloofsgroei
www.samueladvies.nl
Met dank aan Catholic Truth Society

Moeder Teresa is vroeger het hoofd
van een school in Calcutta geweest.
Op een dag echter beseft ze dat
God haar roept om de armsten der
armen, zoals Kelu, te dienen.
Dan verlaat zij haar fijne, schone
klooster en gaat de straat op.

Kelu is zeven jaar
en hij woont in de grote stad
Calcutta in India.

Heel haar verdere leven heeft zij in
Calcutta gewerkt onder de
stervenden en de armsten. Zij heeft
hen geholpen, getroost en bovenal
heeft zij hen LIEFDE gegeven.
Honderden mannen en vrouwen
hebben zich bij haar aangesloten.
Zij doen hetzelfde soort werk in
India en andere landen.
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Heb jij ooit binnenin een vuilnisbak
gekeken?
Heb jij ooit de deksel van een volle
vuilnisbak open gedaan op een hete
zomerdag?
Als je het ooit gedaan hebt, ben je
vast met je neus dicht weggerend!
Maar een jongen, Kelu, heeft
helemaal geen eten. Behalve het
eten dat hij vindt door rond te
snuffelen in vieze, stinkende
vuilnisbakken.
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Zij worden de 'Missionaries of
Charity' (Missionarissen van
Naastenliefde) genoemd. Zij leven
heel eenvoudig en nederig, net als
de arme mensen die zij dienen.
Moeder Teresa heeft alles voor God
gedaan. Aan het begin en einde
van iedere vermoeiende
dag bad zij gedurende
een lange tijd in stilte
want zij geloofde dat
al haar kracht en
energie en liefde
van Hem komen.
Op vrijdag
5 september 1997
is Moeder Teresa
gestorven.
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Voor het eerst in zijn leven weet
Kelu hoe het voelt als iemand van
je houdt. Hij is gelukkig.
Even later sterft hij.
Zijn moeder en vader zijn allebei
dood. Er is niemand om voor hem
te zorgen.
Hij probeert aan geld te komen
door te bedelen, maar hij is kreupel
en komt niet zo snel vooruit. De
andere bedelaars dringen dan ook
voor.
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De oude vrouw was een zuster en
haar naam was Moeder Teresa.
Zij was klein met een gezicht vol
rimpels, maar haar ogen en haar
glimlach waren vol liefde.
Zij bezat niets, behalve twee
eenvoudige sari 's (een sari is een
stuk stof dat Indiase vrouwen
vouwen om er een jurk van te
maken) en een emmer om de sari 's
in te wassen.
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Dan draagt zij Kelu door de straten
naar een huis waar zij hem water en
een stukje brood geeft.

Als jij ziek bent, denk ik dat je in
een warm en behaaglijk bed
wordt gelegd. De dokter
komt en je krijgt een
drankje of een pilletje
om je beter te
maken.
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Daar ligt hij de hele dag en de hele
nacht.
De mensen lopen hem voorbij,
maar niemand stopt om te kijken
wat er met hem aan de hand is.
In Calcutta zie je wel vaker arme
mensen op straat liggen
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De volgende morgen wordt Kelu
met een vreselijke pijn wakker. Hij
ligt met zijn ogen dicht een beetje
te kreunen.
Wat verlangt hij naar water om zijn
dorst te lessen en zijn brandende
gezicht af te koelen, maar hij weet
dat hij daar niet op hoeft te
rekenen.
Plotseling voelt hij een zachte
aanraking op zijn hoofd. Hij doet
zijn ogen open en kijkt recht in het
gezicht van een oude vrouw. Zij
streelt zijn gezicht en kijkt naar
hem met prachtige diep-donkere
ogen.
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Kelu valt in slaap. Als hij wakker
wordt, ligt hij op een matras. Hij
voelt zich fris en schoon. De oude
vrouw zit op de grond naast hem en
houdt zijn hand vast.

In Calcutta zijn er vele
verschrikkelijke ziektes. Er zijn
miljoenen vliegen en duizenden
ratten, die de infecties verspreiden,
vooral rond de vuilnisbakken.
Zo is het dus niet
verwonderlijk dat Kelu
heel erg ziek wordt.
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Kelu is vreselijk ziek; hij is
stervende. Maar toch ziet hij iets
vreemds in het oude gerimpelde
gezicht- het is iets dat hij nooit
eerder heeft gezien: een blik van
liefde en ontfermíng.
Hij staart terug naar de oude
vrouw. Zij glimlacht naar hem. Na
een poosje buigt zij voorover om
hem op te nemen: een zielig hoopje
met hele dunne beentjes.
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Maar voor Kelu zijn er geen
medicijnen, geen dokter en niet
eens een bed.
Hij heeft niet eens een dak
boven zijn hoofd.
Het ergste van alles is, dat het
niemand iets kan schelen of hij
dood is of levend.
Kun je je voorstellen hoe het is om
Kelu te zijn?
Nu hij ziek is, is hij te zwak om te
lopen. Hij strompelt voort en valt in
de goot.

-7-

