Riječ za život, lipanj 2022.
„Ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe.“ (Ps 16[15],2).
Riječ za život ovoga mjeseca uzeta je iz Knjige psalama. U njoj su sabrane najizvrsnije molitve
kojima je Bog nadahnuo kralja Davida i druge molitelje da nas pouče kako mu se obraćati. U
psalmima se svi možemo pronaći. Oni dodiruju najintimnije niti duše, izražavaju najdublje i najjače
ljudske osjećaje: od sumnje pa sve do boli, ljutnje, tjeskobe, očaja, nade, hvale, zahvale i radosti.
Upravo ih stoga mogu izgovarati svaki muškarac i žena svih vremena, kultura i u svakom trenutku
života.
„Ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe.“
Psalam 16 omiljen je mnogim duhovnim autorima. Sveta je Terezija Avilska komentirala: „Tko ima
Boga, ništa mu ne nedostaje: Bog sam dostaje!“ Teolog Koptske pravoslavne crkve Otac Antonios
Fikry Rofaeil rekao je: „Ovo je psalam uskrsnuća, stoga ga Crkva moli u ranojutarnjim satima […],
jer je Krist uskrsnuo u zoru. Taj nam psalam daje nadu u našu vječnu baštinu te ga stoga neki
nazivaju zlatnim, što znači da je to zlatna riječ, dragulj Svetoga pisma.“
Pokušajmo ga ponavljati, promišljajući o svakoj riječi.
„Ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe.“
Ta nas molitva obavija. Osjećamo da djelatna Božja prisutnost, puna ljubavi, obuhvaća cijelo naše
biće i sve stvoreno. Naslućujemo da On sabire našu prošlost, našu sadašnjost i našu budućnost. U
Njemu pronalazimo snagu da se s povjerenjem suočimo s patnjama koje susrećemo na svom putu i
da svoj pogled spokojno uzdignemo iznad sjena života, prema nadi.
Kako ćemo onda živjeti Riječ za život ovoga mjeseca? Evo iskustva C.D. „Prije nekog vremena
počela sam se loše osjećati. Obavila sam niz liječničkih pretraga koje su zahtijevale dugo čekanje.
Naposljetku, kada sam saznala da bolujem od Parkinsonove bolesti, doživjela sam veliki šok! Imala
sam 58 godina, kako je to bilo moguće? Pitala sam se: 'Zašto?' Profesorica sam tjelesne i
zdravstvene kulture, tjelesna aktivnost je dio mene!
Osjećala sam da gubim nešto jako važno. No prisjetila sam se svoga odabira iz vremena mladosti:
'Ti si, Isuse Napušteni, jedino moje dobro!'
Zahvaljujući lijekovima, odmah sam se počela osjećati puno bolje, no ne znam što će točno biti sa
mnom. Odlučila sam živjeti sadašnji trenutak. Nakon što sam dobila dijagnozu, spontano sam
komponirala jednu pjesmu. Opjevala sam svoj DA Bogu i duša se ispunila mirom!“
Rečenica ovoga psalma posebno je odjeknula u duši Chiare Lubich, koja je napisala: „Ove će nam
jednostavne riječi pomoći da se uzdamo u Njega, izvježbat će nas da živimo s Ljubavlju i tako ćemo,
sve više sjedinjeni s Bogom i puni Njega, postaviti temelje našeg istinskog bića, stvorenog na
njegovu sliku.”1
Nalazimo se u mjesecu lipnju, ujedinjeni kako bismo Bogu uzdigli ovu „izjavu ljubavi“ prema
Njemu te zračili mir i spokoj oko sebe.
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