potpunosti obnoviti. Zapravo, Isus čini čuda kako bi ljudi prihvatili spasenje
koje im donosi, oproštenje, onaj Očev dar koji je On sam i koji, posredujući
se čovjeku, preobražava ga. […] Kako onda živjeti ovu Riječ? Iskazujući svo
svoje povjerenje Bogu u velikim potrebama. Takav nas stav zasigurno ne
oslobađa odgovornosti, ne oslobađa nas izvršavanja svih naših obveza. [...]
No naša vjera može biti stavljena na kušnju. To vidimo upravo u ovoj ženi
koja pati, koja zna prevladati prepreku mnoštva što stoji između nje i
Učitelja. [...] Stoga moramo imati vjeru, ali vjeru koja ne sumnja kada se
nađe pred kušnjom. Nadalje, moramo pokazati Isusu da smo shvatili
neizmjerni dar koji nam je donio, dar božanskog života. I biti mu zahvalni. I
odgovoriti na njega.“1
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“Hrabro, kćeri, vjera te tvoja spasila.”

“Hrabro, kćeri, vjera te tvoja spasila.”

Ta nam sigurnost također omogućuje da donosimo spasenje, „dodirujući“
nježno ljude koji pate, koji su u potrebi, u tami ili su skrenuli s puta.
To se dogodilo jednoj majci iz Venezuele koja je pronašla hrabrost oprostiti:
„U očajnom traganju za pomoći, sudjelovala sam na susretu o Evanđelju,
gdje sam čula pojašnjenje Isusovih riječi: 'Blago mirotvorcima, oni će se
sinovima Božjim zvati'2 i 'Ljubite svoje neprijatelje'3. Kako sam mogla
oprostiti onome koji je ubio moga sina? No, u mene je bilo posijano sjeme i
napokon je prevladala odluka da oprostim. Sada se uistinu mogu zvati kćeri
Božjom. Nedavno sam bila pozvana suočiti se s ubojicom moga sina koji je
uhićen. Bilo je teško, no dobila sam milost. U mojem srcu nije bilo mržnje ni
ogorčenosti, već samo velika samilost i nakana da ga povjerim Božjem
milosrđu.“
Letizia Magri
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C. Lubich, Riječ za život, srpanj 1997.
Usp. Mt 5,9.
3 Usp. Lk 6,35.
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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