
„Želja i traženje pravde oduvijek su upisani u čovjekovu savjest, sam Bog ih 
je utisnuo u njegovo srce. No unatoč postignućima i napretku kroz povijest, 
koliko li je još daleko puno ostvarenje Božjega plana! Ratovi koji se i danas 
vode, kao i terorizam i etnički sukobi, znak su društvenih i ekonomskih 
nejednakosti, nepravde, mržnje. […] Bez ljubavi, poštovanja pojedinca, 
osjetljivosti prema njegovim potrebama, osobni odnosi mogu biti uljudni, ali 
mogu postati i birokratizirani, nesposobni dati odlučne odgovore na ljudske 
potrebe. Bez ljubavi nikada neće biti istinske pravde, podjele dobara između 
bogatih i siromašnih, pažnje usmjerene na jedinstvenost svakog muškarca i 
žene i na konkretnu situaciju u kojoj se nalaze." 
 

„Učite se dobrim djelima: pravdi težite.“ 

Živjeti za ujedinjeni svijet znači preuzeti rane čovječanstva kroz male geste 
koje mogu pomoći u izgradnji obitelji čovječanstva. 

Jednog dana J. iz Argentine slučajno je sreo ravnatelja instituta na kojem je 
predavao i koji ga je bezrazložno otpustio. Kada ga je ravnatelj prepoznao, 
pokušao ga je izbjeći, no J. mu je pošao u susret. Pitao ga je za novosti, a 
ravnatelj mu je ispričao o teškoćama kroz koje prolazi u posljednje vrijeme, 
o tome kako živi u drugom gradu i kako traži posao. J. mu je ponudio pomoć 
i sljedeći dan je među svojim poznanicima proširio vijest da traži posao za 
jednu osobu. Odgovor je stigao brzo. Kada je ravnatelj dobio vijest o ponudi 
za novi posao, jednostavno nije mogao vjerovati! Prihvatio je posao, duboko 
zahvalan i dirnut činjenicom da se upravo onaj kojem je jednom dao otkaz, 
konkretno pobrinuo za njega.  

J. je potom dobio „stostruko“ jer su mu baš tada bila ponuđena dva radna 
mjesta koja je priželjkivao još od početka studija. I sam je bio zadivljen i 
dirnut tom konkretnom Božjom ljubavlju. 
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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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