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RIJEČ ZA ŽIVOT

„Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom 
koji prebiva u nama.“ 

(2Tim 1,14)

Apostol Pavao piše Timoteju, „pravomu sinu u vjeri“1, s kojim je dijelio 
svoju evangelizacijsku aktivnost i kojemu je povjerio zajednicu u Efezu.

Osjetivši da mu je smrt blizu, Pavao ga ohrabruje u zahtjevnom zadatku 
vodstva. Timotej je primio „lijepi poklad“, tj. sadržaj kršćanske vjere, onako 
kako su mu ga prenijeli apostoli, i na njemu je odgovornost vjerno ga pre-
nijeti nadolazećim naraštajima.

Za Pavla to znači zaštititi i raspirivati primljeni dar, spreman i život svoj 
dati za širenje radosne vijesti Evanđelja.

„Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.“

Pavao i Timotej primili su Duha Svetoga kao svjetlo i jamstvo za njihov 
nezamjenjivi zadatak pastira i evangelizatora. Po njihovom i svjedočanstvu 
njihovih nasljednika navještaj Evanđelja stigao je i do nas.

Isto tako svaki kršćanin ima poslanje u svojoj društvenoj i vjerskoj za-
jednici: stvoriti ujedinjenu obitelj, odgajati mlade, zauzeti se u politici i na 
radnome mjestu, skrbiti za nemoćne, prosvijetliti kulturu i umjetnost mu-
drošću življenoga Evanđelja, posveti život Bogu za služenje braći.

Po riječima pape Franje mladima „svaki muškarac i svaka žena je jed-
na misija“2. Mjesec listopad 2019. Katolička je crkva proglasila izvanrednim 
misijskim mjesecom. To i nama može biti prigoda da svjesno obnovimo 
zalaganje u svjedočenju naše vjere, srca otvorena i raširena evanđeoskom 
ljubavlju koja pobuđuje prihvaćanje, susret i dijalog.3

„Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.“

Svaki je kršćanin hram Duha Svetoga. On mu omogućuje otkriti i očuvati 
„lijepi poklad“ koji mu je povjeren, kako bi rastao i stavio ga u službu svih 
ljudi. Prvi od tih „poklada“ je vjera u Isusa Krista. Mi kršćani trebamo ju 
probuditi i hraniti molitvom, kako bismo ju kasnije posredovali kroz svjedo-
čanstvo ljubavi.



Riječ za život prevodi se na 92 jezika i preko tiska, radija i televizije dopire do 14 milijuna ljudi diljem svijeta. 
Kao prilog časopisa Novi svijet izdaje Djelo Marijino - Pokret fokolara, Stara Knežija 7, Zagreb; www.fokolar.hr

Nedavno zaređeni svećenik J.J. pripovijeda: „Povjerena mi je briga za 
vjernike velike katoličke crkve u jednoj brazilskoj metropoli. Društveno je 
okruženje vrlo teško i ljudi koje srećem često nemaju jasan vjerski identitet. 
Zato dolaze i na misu, kao i na druge drevne tradicionalne obrede. Znam 
da sam odgovoran za prenošenje kršćanske vjere u vjernosti Evanđelju, ali 
želim također da se svi osjećaju dobrodošli u župi. Kako bih vrednovao kul-
turne korijene tih ljudi, pomislio sam da bi slavljenje svete mise moglo biti 
svečanije kad bi se oživjelo glazbenim instrumentima tipičnim za njihove 
kulture. To je zahtjevan izazov, ali nas sve čini sretnima, jer umjesto da se 
zajednica podijeli, ujedinili smo se u onome što nam je zajedničko, a to je 
vjera u Boga koji nam daruje radost.“

„Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.“

Još smo jedno neprocjenjivo blago primili od samoga Isusa, a to je njego-
va riječ, koja je riječ Božja.

Taj dar „[...] uključuje veliku odgovornost s naše strane [...]. Bog nam je 
dao svoju riječ kako bismo je učinili plodonosnom. On želi vidjeti duboku 
preobrazbu, koju je sposobna učiniti, ostvarenu u našem životu i u našem 
djelovanju u svijetu. [...] Kako ćemo onda živjeti Riječ za život ovoga mjese-
ca? Ljubeći Božju riječ, nastojeći je spoznati sve bolje, a nadasve provodeći 
je u praksu sve velikodušnije, tako da ona uistinu postane osnovna hrana 
našega duhovnog života, naš unutarnji učitelj, vodilja naše savjesti, čvrsti 
orijentir u svim našim odabirima i u svim našim postupcima. [...] U savjesti-
ma ljudi toliko je zbunjenosti i zbrke, sve teži relativiziranju i zamagljivanju. 
Živeći Božju riječ, ne samo da ćemo se oduprijeti toj ozbiljnoj opasnosti, 
već ćemo, kako kaže Isus (usp. Mt 5,15-16), postati upaljene svjetiljke koje 
će svojom svjetlošću pomoći i drugima da se orijentiraju i vrate na pravi 
put.“4
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