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Milí přátelé Ježíšových slov! 
 

jednou v roce jsme se viděli, většinou na našem kempu v Sarajevu. A co mi na něm hlavně 
zůstalo ve vzpomínkách, to byl jeho úsměv. Bylo to jako záře, která vycházela z jeho srdce. A 
jednou se mi svěřil: „Jsem vždycky tak rád, když jsme spolu! Celý rok se na tento kemp těším! 
Protože takovou radost, jakou zažívám v našich setkáních, jsem nikde jinde nenašel!“ 
 
 Jednoho dne jsme si povídali. Seděli jsme na lavičce – zářilo na ni slunce. Začal jsem 
vyprávět o Ježíši, který žil pouze tři roky mezi lidmi a rychle si všiml, že mnozí se útočí na jeho 
poselství o svobodě a milosrdenství. Chtěli ho zabít. Zároveň ale Ježíš cítil, jak důležitá byla pro 
jeho přátele jeho přítomnost. Tak s nimi chtěl zůstat a pomoci jim najít svobodu Božích dětí. Ve 
svém konání nechal zjevit lásku, ze které pocházel a do které se zase zpět navrátil. Ale zároveň ji 
zanechal na svých žácích. Tak jim řekl: „Kde jsou dva anebo tři ve jménu mém, tam jsem i já 
uprostřed nich.” Jeho jméno byla LÁSKA. Kde se následně žila pravá láska, tam pracoval ON, 
tam byl ON přítomen.  
  

Tak jsem se zeptal Tomáše: „Rozumíš? V radosti, kterou cítíš, žije Ježíš. To je jeho stopa. 
ON byl a je v žijícím společenství kempu mezi námi. ON byl tady! Ty jsi HO potkal. ON udělal 
Tvoje srdce radostným a nechal ho v míru. ON v Tobě hoří!” Tomášovi stékaly slzy po tvářích. 
Porozuměl. Bylo to jako oheň žijícího Boha mezi námi, oheň, který se dotkl jeho srdce. Tomáš se 
rozhodl stát se knězem.  Touto láskou, kterou objevil, chtěl obdarovat další lidi. 

 
Milí přátelé Ježíšových slov, Ježíš přišel na zem založit oheň. Tomáš objevil tento oheň v 

žijícím společenství lidí. Od té doby mu to bylo jasné. Společně – jak jinak? – Together – what 
could be better?  
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