
„A jedno je potrebno.“ 

Ostaje nam dobro razumjeti što je jedino potrebno. U tome nam može 
pomoći početak rečenice: „Marta, Marta...“ (r. 41). U ponavljanju 
imena, što može djelovati i kao najava prijekora, zapravo je pravi modus 
„poziva- zvanja“. Čini se da Isus poziva Martu na novi odnos. To nije 
odnos sluge, već prijatelja koji s Njime ulazi u dubok odnos. 

Chiara Lubich piše: „Isus je iskoristio ovu priliku kako bi objasnio što je 
najpotrebnije u životu čovjeka. […] Slušati Isusovu riječ. A za Luku, koji 
piše ovaj ulomak, slušati riječ znači i živjeti je. […] To je ono što i ti moraš 
učiniti: prihvatiti riječ i dopustiti da izvrši preobrazbu u tebi. I ne samo to. 
Ostani joj vjeran, čuvaj je u svom srcu kako bi oblikovala tvoj život, kao 
što zemlja u sebi drži sjeme da bi niknulo i donijelo plod. Donesi stoga 
plodove novog života, učinke riječi.“  
 
„A jedno je potrebno.“ 

Tko zna koliko puta i mi imamo priliku primiti Učitelja u intimu svoga 
doma, baš poput Marte i Marije, sjesti do Njegovih nogu i slušati ga kao 
pravi učenici. Često nas rastresaju nevolje, bolesti, dužnosti, ali i radosti i 
zadovoljstva, pa nam u vrtlogu obveza nedostaje vremena da 
zastanemo, da prepoznamo Gospodina i da ga slušamo. 

Ova Riječ je dragocjena prilika da se vježbamo u odabiranju najboljeg 
dijela, tj. slušanja Njegove riječi, kako bismo stekli unutarnju slobodu. 
Ona će nam omogućiti da u skladu s Riječi potom djelujemo u svom 
svakodnevnom životu. To je djelovanje plod odnosa ljubavi koji daje 
smisao i služenju i slušanju.   

Letizia Magri 

 
 
 
 

                                                           
 C. Lubich, Riječ za život, srpanj 1980. 
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 C. Lubich, Riječ za život, srpanj 1980. 

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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