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Duch svatý je tam, kde je láska, on vylil do našich srdcí lásku - přinesl do nitra lásku. Když ji uvedeme
do pohybu, on je stále přítomný; když se zastavíme, zablokujeme se, on mlčí, nemluví; dokonce se
může stát, že se do nás infiltruje něco negativního, nejen špatného, ale z jiného ducha – z knížete
tohoto světa, jak říká Ježíš, a že ďábel přijde, aby nás pokoušel. Když jsme ale v lásce, jsme stále ve
světle a jsme stále pod vlivem Ducha svatého.
Takže, aby byla tato atmosféra stálá, je třeba, abyste byli stále v lásce. Samozřejmě řeknete: “Chiaro,
ale to není vůbec lehké.” Jistě, na všechny věci je třeba si vytvořit návyk, zvyknout si. Pak ale jsou tu i
mimořádné milosti, zvláštní podněty Ducha svatého, božské dotyky duše, které umožní, abychom šli
dopředu. Ty zakusíte ve svém životě.
Milovat. Stále milovat. Pak si buďte jisti, že pokud milujete jedny i druhé, Ježíš je mezi vámi a Duch
svatý je mezi vámi. A znáte techniku naší lásky, tedy křesťanské lásky, která spočívá na čtyřech
bodech. Stačil by jeden, abychom se stali svatými.
Milovat jako první, být stále připraveni, stále v pozoru, stále v pohybu, stále v dynamice. Nejsvětější
Trojice je totiž dynamický život lásky a my se v něm máme odrážet; není to láska bez pohybu, je to
dynamická láska. Takže, milovat jako první;
Milovat všechny - máme obrovskou možnost mít Ducha svatého, protože během dne potkáme
spoustu lidí: a musíme mít rádi všechny, nemůžeme říct: “toho ano, toho ne.” Je třeba vidět Ježíše
v každém, tím se všechno zjednoduší. A milovat jako sebe, úplně stejně jako sebe.
Milovat první, milovat všechny, vidět Ježíše. Kdybychom žili jen tyto čtyři body, stačilo by to na život
celého Ideálu, abychom měli Ducha svatého, abychom získali půl světa.
Postupně to bude stále více, i každý váš pohyb, každý váš úsměv, každý váš krok, každý váš skutek
bude účinkem Ducha svatého ve vás. Takže – s odvahou! Jdeme dopředu na této cestě a naplníme
svět Duchem svatým, který vše činí nové a obnovuje svět.

