Upravo svjestan svoje krhkosti otvara se povjerenju prema Bogu,
prihvaća Njegovu nazočnost u svom životu i s povjerenjem čeka
konačnu pobjedu na nepredvidivim putevima Njegove ljubavi.
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“Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim?”
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Ovo je pravi trenutak za obnavljanje našeg povjerenja u Očevu
ljubav, Oca koji želi sreću svoje djece. On je spreman preuzeti
naše brige1 kako se ne bi povukli u sebe, već bili slobodni dijeliti
svoje svjetlo i svoju nadu s drugima.
Riječ za život, kao što piše Chiara Lubich, vodi nas na hod iz tame
u svjetlo, od mojeg ja do mi: «[…] To je poziv na oživljavanje vjere:
Bog postoji i ljubi me. […] Susrećem osobu? Moram vjerovati da
mi preko nje Bog želi nešto reći. Posvećujem se poslu? U tom
trenutku nastavljam vjerovati u Njegovu ljubav. Doživljavam bol:
vjerujem da me Bog ljubi. Doživljavam radost? Bog me ljubi. On je
ovdje sa mnom, uvijek je sa mnom, zna sve o meni i dijeli svaku
moju misao, svaku radost, svaku želju, sa mnom nosi sve moje
brige, svaku kušnju u mome životu. Kako oživjeti ovu sigurnost?
Tražeći Ga među nama. […] Obećao je da će biti tamo gdje su
dvoje ili više njih ujedinjeni u njegovo ime2. Susretnimo se stoga u
uzajamnoj evanđeoskoj ljubavi s onima koji žive Riječ za život,
podijelimo iskustva i iskusimo plodove ove Njegove nazočnosti:
radost, mir, svjetlo, hrabrost. On će ostati sa svakim od nas, a mi
ćemo Ga i nadalje osjećati bliskim i djelotvornim u našem
svakodnevnom životu.»3
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Usp. 1 Ps 5,7;
Usp. Mt 18,20;
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C. Lubich, Riječ za život, srpanj 2006.
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Riječ za život prevodi se na 92 jezika i preko tiska, radija, televizije i interneta dopire
do 14 milijuna ljudi diljem svijeta. U različitim formatima može se preuzeti na
mrežnoj stranici www.fokolar.hr
Izdaje Djelo Marijino – Pokret fokolara, Stara Knežija 7, Zagreb.
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