„Hle, stojím u dveří
a klepu. Kdo uslyší můj
hlas a otevře dveře,
k tomu vejdu a budu jíst
u něho a on u mě.“
(Zj 3,20)
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Ztišení je podmínkou
k tomu, abychom poznali
a naslouchali Jeho hlasu,
Jeho duchu, který je jako
jediný schopen odblokovat
naše strachy a přimět nás,
abychom otevřeli dveře
svého srdce.

Naše
zkušenosti:

Láska, která
roste

V přílivu uprchlíků na
hranicích někteří slyší
klepání na vlastní dveře.
Delia vypráví: „Jednoho
teplého nedělního
odpoledne jsem viděla
sedět před mou kavárnou
na chodníku mnoho
maminek s dětmi, které
plakaly hladem.

„Musíme v sobě všechno
umlčet, abychom v sobě
objevili hlas Ducha.

Naslouchat
onomu
hlasu
v našem
nitru
Toto Slovo života nás
vyzývá, abychom přijali
nečekaného hosta.

Ježíš k nám totiž denně
přichází v různých „šatech“:
v každodenním trápení,
v těžkostech s vlastní
soudržností, ve výzvách
významných životních
rozhodnutí, přichází ale
především s tváří bratrů
a sester, které na své
pouti potkáváme.

A tento hlas musíme
vyjmout, jako bychom
zachraňovali diamant
z bláta: očistit jej, vystavit
jej a ve vhodnou chvíli jej
darovat, protože je to Láska
a Láska se musí dávat: je
jako oheň, který v kontaktu
se slámou nebo něčím
takovým hoří, jinak uhasíná.

Láska v nás musí růst a
překypovat.“1.
Chiara Lubichová

Pozvala jsem je dál
a vysvětlila jsem jim,
že dám zadarmo najíst
dětem.

Matky se styděly, protože
neměly peníze, ale když
jsem naléhala, přijaly.
ROZNESLO SE TO PAK
JAKO TAM-TAMEM
A DNES JE TO KAVÁRNA
PRO UPRCHLÍKY,
VĚTŠINOU MUSLIMSKÉ.
MNOHO Z NICH MI ŘÍKÁ
„MAMMA AFRICA“.

Moji předchozí
zákazníci se postupně
vytratili.

A tak se z místnosti
určené pro hry seniorů
stala herna pro děti,
kde si mohou
kreslit a hrát,
s malým přebalovacím
pultem pro miminka,
aby si maminky trochu
oddechly, anebo
se herna někdy mění
na učebnu italštiny.

Z MÉ STRANY TO NEBYLO NĚJAKÉ ZVLÁŠTNÍ ROZHODNUTÍ, ALE
PROSTĚ NUTNOST
NEOBRÁTIT SE ZÁDY.
DÍKY UPRCHLÍKŮM
JSEM SE SEZNÁMILA
S MNOHA LIDMI
A ORGANIZACEMI,
KTERÉ MĚ PODPORUJÍ
A POMÁHAJÍ MI,
ABYCH SE UDRŽELA.
Kdybych měla začít znovu,
udělala bych to zas. Pro
mě je důležité DÁVAT!“

VE VZÁJEMNÉ LÁSCE TYPICKÉ
PRO EVANGELIUM MOHOU

Delia | Itálie

BÝT I KŘESŤANÉ JAKO ON

1

Ch. Lubichová, Lo Spirito Santo
è l'Amore (Duch Svatý je Láska),
12. září 1949, in Collegamento CH,
červen 2006.
Zpracovalo Centrum Chlapců
a děvčat pro jednotu.

A S NÍM SVĚDKY TÉTO BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI V BĚHU DĚJIN
A TAKÉ V NAŠÍ DOBĚ.
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