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JEAN LUIS je mi 16 let

“Přišlo k vám

BOŽÍ SÍLA

Boží království.”

V březnu před několika lety vyzvala
Chiara Lubichová mladé, aby žili
vzájemnou lásku, v jistotě, že tak budou
mít mezi sebou «samotného Krista,
Všemohoucího. A od něj můžete
očekávat všechno».

Jean Luis byl mladíkem «chabé víry».
Přestože byl křesťan, na rozdíl od ostatních
členů své rodiny, o existenci Boha
pochyboval.
Žil s mladšími sourozenci daleko od rodičů
v Manu, na Pobřeží Slonoviny. Když město
přepadli rebelové, čtyři vtrhli do jejich
domu, všechno prohledali a když viděli
atletický vzhled mladíka, chtěli ho odvléct
s sebou.

JEŽÍŠ STÁLE MEZI NÁMI
Náš úkol? Dělat vše pro to, aby Ježíš byl
stále mezi námi. «Tehdy, pokračovala
Chiara, to bude on sám, kdo bude
působit s vámi ve vašich zemích,
protože on se svým způsobem vrátí do
světa, na všechna místa kde se nacházíte,
bude přítomný díky vaší vzájemné
lásce, díky vaší jednotě».

ZASÉVAT POKOJ
«A Ježíš vám dá světlo pro všechno, co
budete dělat

povede vás,
bude vás podporovat,
bude vaší silou,
vaším zápalem,
vaší radostí.

Vystřihni a ohni

«Díky němu se svět kolem vás obrátí a
bude svorný, každá trhlina se zacelí ».

UVIDÍME VELKÉ VĚCI
«Takže láska mezi vámi a láska, kterou
zasejete do mnoha koutů světa mezi
jednotlivce, mezi skupiny, mezi národy
a to všemi prostředky, způsobí invazi
lásky, o níž často hovoříme. Civilizace
lásky , kterou všichni očekáváme, bude
mít konkrétní podobu. K tomu jste
povoláni. Uvidíte velké věci».

Stala se vám také nějaká podobná zkušenost?

Ano, On je Boží království.

Mladší sourozenci je snažně prosili, aby ho
nechali, ale marně. Rebelové už odcházeli
s Jean Luisem, když si to „kápo“ náhle
rozmyslí a rozhodne se, že ho nechají.
Pak zašeptá mladší sestře: «Odejděte pryč
co nejdříve, zítra se vrátíme…», a poradí jim,
kudy mají jít. «Bude to správná cesta? Nebo
je to past?» kladou si všichni otázku.
Vyšli za úsvitu, bez jediného haléře v kapse,
ale se špetkou víry. Jdou pěšky 45 km.
Narazí na člověka, který jim zaplatí svezení
v kamionu, jež je přiblíží k domovu rodičů.
Cestou je neznámí lidé ubytují a dají jim
najíst. V místech hraničních kontrol a blokád
jim nikdo nekontroluje doklady, až se jim
podaří dostat domů.
Maminka vypráví: « Nebyly v dobrém stavu,
ale byly zaplavené Boží láskou»! Jean Luis
se poprvé ptá, kde je kostel a říká: «Tati,
tvůj Bůh je opravdu silný!»
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