
Riječ milosrđe potječe od hebrejske riječi rehem = utroba i pobuđuje 
božansko milosrđe bez granica, kao što je suosjećanje majke sa svojim 
djetetom. „Ta ljubav nema mjere, obilna je, sveopća, konkretna; teži 
pobuditi uzajamnost, što je krajnji cilj milosrđa. […] Stoga, ako smo 
primili bilo kakvu uvredu, doživjeli bilo kakvu nepravdu, oprostimo i 
bit će nam oprošteno. Mi smo prvi korisnici sažaljenja i samilost! Iako 
se čini teškim i smionim, zapitajmo se pred svakim bližnjim: kako bi se 
njegova majka ponašala prema njemu? Ta nam misao pomaže 
razumjeti i živjeti po Božjem srcu.” 

“Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe.” 

„Nakon dvije godine braka, naša kći i njezin suprug odlučili su se 
rastati. Primili smo ju u naš dom. U trenucima napetosti nastojali smo 
ju strpljivo ljubiti: praštati, imati razumijevanja, ne prekidati odnos s 
njom i njezinim suprugom, ne osuđivati ih. Nakon tri mjeseca 
slušanja, nenametljive pomoći i brojnih molitava vratili su se jedno 
drugome s obnovljenom sviješću, povjerenjem i nadom.“ 

Biti milosrdni zapravo je više nego praštati. To znači imati veliko srce, 
jedva čekati da se izbriše sve, u potpunosti otkloniti sve što može 
predstavljati prepreku u našem odnosu s drugima. Isusov poziv da 
budemo milosrdni znači otvoriti put da se ponovno približimo 
izvornom planu, kako bismo mogli postati ono za što smo stvoreni: 
slika i prilika Božja. 

 

Letizia Magri 

 

 

 

 

                                                           
 Rahamim na hebrejskom; 
 Op. cit. C. Lubich, Riječ za život, studeni 2000. 
 Iskustvo preuzeto sa stranice www.focolare.org. 
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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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