zamjerali jedno drugome i prepirali se. Jednoga dana su nam prijatelji,
bračni par, predložili da sudjelujemo u programu podrške za parove u
problemima1. Upoznali smo ne samo kompetentne i stručne osobe, već
„obitelj obitelji“, s kojima smo podijelili svoje probleme: više nismo bili
sami! Svjetlo se ponovno upalilo, ali to je bio tek prvi korak: kod kuće nije
lako i svako malo ponovno padamo. Ono što nam pomaže je uzajamna
briga, uz nastojanje da ponovno započnemo i ostanemo u kontaktu s ovim
novim prijateljima, kako bismo zajedno išli naprijed."
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“Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati.”
Isusov mir, kako kaže Chiara Lubich, "zahtijeva od nas novo srce i nove oči
kako bismo ljubili i u svima vidjeli kandidate za sveopće bratstvo".
I dodaje: "Možemo se zapitati: 'Čak i u svadljivim susjedima u zgradama?
Čak i među kolegama na poslu koji ometaju moju karijeru? Čak i u onima
koji djeluju u nekoj drugoj političkoj stranci ili navijaju za protivničku
nogometnu momčad? Čak i u ljudima koji su različite vjere ili nacionalnosti
od moje?' Da, svatko je moj brat i moja sestra. Mir započinje upravo ovdje,
iz odnosa koji znam uspostaviti sa svakim svojim bližnjim. 'Zlo se rađa u
ljudskom srcu', napisao je Igino Giordani, a 'kako bi se uklonila ratna
opasnost, potrebno je ukloniti duh agresije i iskorištavanja i sebičnosti koji
su ishodište rata: potrebno je obnoviti savjest2.' Svijet se mijenja ako se mi
mijenjamo, […] prije svega, isticanjem onoga što nas povezuje, mogli bismo
pridonijeti stvaranju mentaliteta mira i zajedno raditi za dobrobit
čovječanstva. […] Ljubav je ta koja na kraju pobjeđuje jer je jača od svega.
Pokušajmo tako živjeti ovaj mjesec, kako bismo bili kvasac nove kulture
mira i pravde. Vidjet ćemo kako se u nama i oko nas ponovno rađa novo
čovječanstvo“3.
Letizia Magri
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usp. 10 anni di “Percorsi di luce” in https://www.focolare.org/famiglienuove;
I. Giordani, L'inutilità della guerra, Rim 20032, str. 111;
3
C. Lubich, Riječi za život, siječanj 2004.

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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