Majka Terezija - meditacija
(prir. s. Kristijana Erak, Franjevka od Bezgrešne)
''Gospodine Isuse, stvarao si u ljubavi,
rođen si u ljubavi, služio si u ljubavi, čašćen si bio zbog ljubavi,
patio si zbog ljubavi, umro si zbog ljubavi, uskrsnuo si zbog ljubavi,
za mene i za cijeli svijet, i zato Te svaki dan molim: nauči i mene ljubiti. Amen.''
Tako je molila Majka Terezija koja je, poput sv. Pavla, shvatila da je sve mrtvo bez
ljubavi. Svako naše djelo, svaka naša riječ, svaka naša gesta, u sebi je prazna ako nije
ljubavlju prožeta. Jednom je spomenuta blaženica rekla: ''Lako je voljeti ljude koji su
daleko, no nije uvijek tako lako voljeti one koji žive s nama ili blizu nas. Ne slažem se da
sve što činimo trebamo činiti u velikom stilu. Ljubav treba početi s jednom osobom. Da
biste voljeli neku osobu, morate s njom postati bliski. Svatko treba ljubav, svatko treba
znati da je željen i Bogu vrijedan.'' U svom životu darujući, se do kraja za siromašne,
bolesne, napuštene, ona je svjedočila upravo takvu ljubav, ljubav koja polazi od
konkretne osobe, ljubav koja je bezuvjetna i nesebična. Znamo da sama od sebe to ne bi
mogla imati već je u molitvi crpila snagu za takvu ljubav. I nama je dala savjet rekavši:
''Približite svoje srce Isusovu srcu. Tražite od Njega milost da ga možete prepoznati,
ljubav da ga možete ljubiti, hrabrost da mu možete služiti. Tražite to govorljivo. U
svakom trenutku. Mi ništa ne činimo, Bog je taj koji čini sve. Njemu ide sva slava. Nije me
pozvao da budem uspješna žena, nego žena vjere.''
U ovoj Godini vjere razmišljajmo i produbljujmo svoju vjeru koja nam je dar od Boga.
Blažena Majka Terezija, kao i sv. apostol Jakov, znala je da je vjera bez djela mrtva pa je
konkretno u svom životu živjela i svjedočila svakom čovjeku, bez razlike, vjeru u
Raspetog i Uskrslog, ljubeći sve ljude do posljednjeg otkucaja srca.
Zato molimo Gospodina da naše dane prožme svojom ljubavlju, da nam produbi vjeru i
ojača nadu. Molimo ga posebno za sve članove naše misijske zajednice. Nek nas u svemu
vodi ljubav. Ljubavlju Božjom vazda raspaljeni Njega ljubimo iznad svega a braću svoju
kao sebe same. Amen.

