Stoga će biti potrebno ojačati naš osobni odnos s Njime, povjeravajući Mu
naš život, vjerujući u Njegovo milosrđe. Isus, zapravo, uvijek vjerno
„ostaje“ s nama.
Istovremeno nas poziva da odlučno stanemo uz Njega i poput Njega od
svojeg života učinimo dar Ocu. Predlaže nam da ga oponašamo u brižnom
prepoznavanju potreba svake osobe s kojom dijelimo manji ili veći dio
našega dana, velikodušno i bezinteresno, kako bi na taj način donijeli
„mnogo roda“.
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„Ostanite u mojoj ljubavi: donijet ćete mnogo roda.“
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Vrlo su aktualne riječi Chiare Lubich izgovorene u Ženevi u listopadu
2002. godine na proslavi Dana reformacije3 : „[...] Koliko je ljubavi
potrebno u svijetu! [...] (Isus) je rekao da će nas svijet prepoznati kao
Njegove i preko nas će prepoznati Njega, našom uzajamnom ljubavlju,
jedinstvom: 'Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali
ljubavi jedni za druge' (Iv 13,35). [...] Shvatili smo: sadašnje vrijeme od
svakoga od nas traži ljubav, traži jedinstvo, zajedništvo, solidarnost.
Poziva također i Crkvu na izgradnju stoljećima narušenog jedinstva. To je
reforma nad reformama koju Nebo traži od nas. To je prvi i potrebni
korak prema sveopćem bratstvu sa svima: muškarcima i ženama diljem
svijeta. Svijet će povjerovati ako mi budemo ujedinjeni. Isus je rekao: 'Da
svi budu jedno (...) da svijet povjeruje' (usp. Iv 17, 21). To Bog želi! [...]
Neka nam podari milost da, ako već ne vidimo sve ovo ostvareno, barem
da to pripremamo.“4
Letizia Magri
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Dan reformacije slavi se svake godine 31. listopada u spomen na događaj kad je Martin
Luther pribio svojih 95 teza na vrata crkve Svih Svetih u Wittenbergu;
4 C. Lubich, u knjizi L’unità, uredili D. Falmi i F. Gillet, Città Nuova, Rim 2015., str. 87-88.

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.

Dan reformacije slavi se svake godine 31. listopada u spomen na događaj kad je Martin
Luther pribio svojih 95 teza na vrata crkve Svih Svetih u Wittenbergu;
4
C. Lubich, u knjizi L’unità, uredili D. Falmi i F. Gillet, Città Nuova, Rim 2015., str. 87-88.

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.

