CH – Kolegamento (2375M), 18. listopadu 2017
Chiara Lubichová1:
Nepřišla jsem proto, abych měla dlouhý proslov, ale především proto, abych vás
pozdravila. Tentokrát jsem nemohla chybět, protože letos slavíme dvacáté výročí Hnutí gen,
a z vašich dopisů jsem viděla, že o tom víte. Dvacet let je velké výročí, protože mnohým z vás
ani ještě není dvacet.
Před dvaceti lety se narodilo hnutí gen. Co znamená Hnutí gen? Co se zrodilo? Zrodila se
druhá generace Hnutí fokoláre. Zkrátka, Pán nám dal obrovské charisma. Co znamená
charisma? Obrovský dar Ducha svatého. Duch svatý tu vanul velmi silně tisíci způsoby a my
jsme cítili nutnost předat ho následující generaci: předat ducha, ducha jako takového, celého
ducha. Udělali jsme to symbolicky: vzpomínám, že před dvaceti lety jsme ho předali ve formě
vlajky, předali jsme naši vlajku, protože vlajka vyjadřuje vše, vyjadřuje celou tradici, historii,
kulturu atd., a tedy i celou spiritualitu.
Abychom to shrnuli do několika slov, napsali jsme na jednu stranu vlajky: „Bože můj,
Bože můj, proč jsi mě opustil? Ježíš opuštěný jako prostředek, jako metoda, jako vše pro to,
abychom dosáhli cíle, který byl napsán na druhé straně: „Aby všichni byli jedno“, což je cíl dosáhnout sjednoceného světa.
Teď, na závěr těchto dvaceti let, proběhne na celém světě mnoho Genfestů. (…)
Připadá mi to jako mnoho ohňostrojů, které se vzpínají k nebi. Ale nejsou to ohňostroje, jsou
to skutečné plameny Boží lásky, které se vzpínají k nebi, aby vzdaly Bohu slávu a získaly
spoustu duší a dosvědčily spoustě mladých lidí, že Bůh je skutečný, je živý, že je třeba pro
něho žít. Musíme proto znovu vyslovit Ježíši opuštěnému svou věrnost, své zasvěcení. Pokud
byste uzavřeli (toto setkání) novým zasvěcením Ježíši opuštěnému na vaší vlajce, bylo by to
opravdu to nejlepší vyvrcholení. Protože skrze něho jde Zmrtvýchvstalý po ulicích, kráčí ve
vás po ulicích. Zmrtvýchvstalý znamená Ježíš; jde po ulicích, získává a přitahuje; vtahuje,
nechává za sebou to, co je špinavé, co není v pořádku, jako svěží potůček, který nechává po
okraji všechno to, co nemůže být neseno průzračností potůčku. Když žijete Ježíše
opuštěného, pak se i cíl ut omnes (aby všichni byli jedno) přibližuje.
Řeknete si: sjednocený svět; jednou se mě jeden gen zeptal, „Ale ty opravdu věříš v ut
omnes?“ Jak bych mohla nevěřit, když to byl Bůh, kdo o to prosil Boha? Ježíš, Boží syn, prosil
Boha, tedy prosil sebe sama. Bůh tedy nemůže říct, že ne. Pak myslím stále na to, že dějiny
jsou v rukou Božích, on řídí události. (…) Máme tedy věřit ve sjednocený svět.
Přijměte charisma, které vám bylo dáno a postupně je vám předáváno po částech,
přijměte ho celé, opravdu úplně celé, abyste ho pak mohli předat celé dalším generacím. Až
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tu budete vy, mu už tu nebudeme; až budete vy v první řadě, vepředu, my už tu nebudeme.
Máte tedy předat toto charisma dalším generacím.
Co vám tedy slibuji, co vám můžu slíbit, i ze zkušenosti, kterou mám, nejen z Hnutí
gen, ale z další hnutí? Že uvidíte zázraky, ano, zázraky Boží milosti, protože Bůh je s námi,
Bůh je mezi námi, Bůh je uprostřed nás a on je Všemohoucí, jediný všemohoucí, ostatní jsou
než tak trochu mocní, ale nejsou všemohoucí.
Loučím se s vámi, gen, a slibuji vám, že vám budu nablízku, budu mít s každým z vás
Ježíše uprostřed nás, s každým z vás, Panna Maria ví, jak moc je to pravda, abyste s tím vždy
mohli počítat. Žijte šťastně, gen, přinášejte štěstí, dejte ostatním pochopit, že Bůh je radost!
Ciao, gen!

