
            
   
„Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube.“ (Rim 8,28) 
 
Ovoga mjeseca predlažemo za život rečenicu uzetu iz poslanice apostola Pavla 
Rimljanima. To dugačko štivo bogato promišljanjima i poukama napisao je prije 
odlaska u Rim, pripremajući se za posjet zajednici koju još nije osobno poznavao. 
U osmom poglavlju posebno se ističe novi život u Duhu i obećanje vječnoga života 
koji čeka pojedince, narode i cijeli svemir. 
 
„Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube.“ 
Svaka riječ u ovoj rečenici bogata je značenjem. 
Pavao tvrdi da smo, prije svega kao kršćani, upoznali Božju ljubav i svjesni smo da je 
svako ljudsko iskustvo dio velikoga Božjeg plana spasenja. 
Sve - kaže Pavao - doprinosi ostvarenju toga plana: patnje, progoni, osobni 
neuspjesi i slabosti, ali prije svega djelovanje Duha Božjega u srcu osoba koje ga 
prihvaćaju. 
Duh još sabire i uzima na sebe jauke čovječanstva i svega stvorenoga1, a to je 
jamstvo da će se Božji plan ostvariti. 
S naše je strane potrebno aktivno odgovoriti na tu ljubav svojom ljubavlju, 
povjeravajući se Ocu u svakoj potrebi i svjedočeći nadu u novo nebo i novu zemlju2  
koju On priprema onima koji se u Njega uzdaju. 
 
„Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube.“ 
Kako onda prihvatiti ovaj snažan prijedlog u našem svakodnevnom osobnom 
životu? 
Chiara Lubich nam predlaže: „Prije svega, nikada se ne smijemo zaustaviti samo na 
vanjskom, materijalnom, profanom aspektu, već vjerovati da je svaki događaj 
poruka kojom nam Bog izražava svoju ljubav. Tada ćemo vidjeti kako je život u 
stvari drugačiji: poput tkanine na čijem naličju vidimo samo međusobno loše 
isprepletene niti i čvorove, a na licu čudesnu sliku koju ljubav Božja tka na 
temeljima naše vjere.  
 

                                                           
1 Usp. Rim 8,22-27; 
2 Usp. Otk 21,1; 
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