
dala svježe pečeni kruh da ga odnesu svojim obiteljima. Od tada su se 

gradili prijateljski odnosi s tim ljudima“. 
I Chiara Lubich nas podupire u toj hrabroj vjeri: „Marija je, nakon Isusa, ona 
koja je najbolje i najsavršenije znala Bogu reći 'da'. Upravo u tome su 
njezina svetost i njezina veličina. Ako je Isus Riječ, utjelovljena Riječ, Marija 
je, po svojoj vjeri u Riječ, življena Riječ, ali i stvorenje poput nas, jednako 
nama. […] Zato nam valja s Marijom vjerovati da će se ispuniti sva obećanja 
sadržana u Isusovoj Riječi i, ako je potrebno, poput Marije se suočiti s 
rizikom apsurda koji ponekad nosi njegova Riječ. Velike i male stvari, no 
uvijek divne, događaju se onima koji vjeruju u Riječ. Mogle bi se napisati 
knjige s događajima koji to potvrđuju. […] Kada se u svakodnevnom životu, 
čitajući Sveto pismo, susretnemo s Božjom Riječju, otvorimo svoje srce 
slušanju, s vjerom da će se ostvariti ono što Isus od nas traži i što nam 
obećava. Nećemo dugo čekati da otkrijemo […] kako On održava svoja 

obećanja“. 
 
„Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina.“ 
U ovom vremenu priprave za Božić sjetimo se Isusova iznenađujućeg 
obećanja da će biti prisutan među onima koji prihvaćaju i žive zapovijed 
uzajamne ljubavi: „Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, – to jest, 

upravo u evanđeoskoj ljubavi – tu sam i ja među njima.“ 
Uzdajući se u to obećanje, pomozimo Isusu da se i danas opet rodi u našim 
domovima i na našim ulicama, po međusobnom prihvaćanju, pažljivom 
slušanju drugoga, bratskom zagrljaju, poput onog Marije i Elizabete. 

 
Letizia Magri  
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 C. Lubich, Riječ za život, kolovoz 1999. 
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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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