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Hvordan kan vi omsætte denne måneds Livets Ord i praksis? Her er
C.D.s erfaring:
"For nogen tid siden, begyndte jeg at føle mig dårligt tilpas, så jeg var til en
række undersøgelser, som strakte sig over lang tid. Endelig fik jeg
resultatet: Jeg havde Parkinson. Det var et chok for mig. Jeg var 58 år
gammel. Det kunne ikke være rigtigt! Hvorfor jeg? Jeg er idrætslærer, så
fysiske aktiviteter er en stor del af mit liv! Jeg følte at jeg ville miste noget
meget vigtigt. Men jeg blev mindet om det valg, jeg traf, da jeg var ung:
"Du, Jesus i din forladthed, er mit eneste gode!" Takket være medicinen
begyndte jeg hurtigt at have det meget bedre, men jeg ved ikke, hvad der
skal ske mig. Jeg har besluttet at leve i nuet. Efter diagnosen faldt det mig
ind at skrive en sang, at synge mit JA til Gud: Sjælen fyldes med fred!”

“Du er min herre, ingen anden end du er min
lykke” (Salme 16:2).

Denne måneds Livets Ord er taget fra Salmernes Bog. Disse
eksemplariske bønner viser hvordan Gud inspirerede kong David og andre
åndelige mennesker, og lærte dem, hvordan man henvender sig til ham.
Enhver kan genfinde sig selv i Salmerne, for de rører ved det dybeste i
sjælen, de udtrykker de mest menneskelige og intense følelser af tvivl,
smerte, vrede, frygt, fortvivlelse, håb, lovprisning, taksigelse, glæde. Derfor
kan de fremsiges af enhver mand og kvinde til alle tider, i alle kulturer og på
alle livets tidspunkter.

“Du er min herre, ingen anden end du er min lykke.”

“Du er min herre, ingen anden end du er min lykke.”
Teksten til denne salme havde også frembragt en særlig genlyd i Chiara
Lubichs sjæl.

Salme 16 er mange åndelige forfatteres yndlingssalme. Teresa af Avila
tilføjede f.eks.:
"Den, der har alt i Gud, mangler intet: Gud alene er nok!" Fader Antonios
Fikri, ortodoks teolog, har udtrykt sig således: "Dette er opstandelsens
salme, og derfor beder Kirken den i dagens første timer […], fordi Kristus
genopstod tidligt om morgenen. Denne salme giver os håb om vores evige
arv. Derfor bærer den titlen 'den gyldne’, hvilket betyder, at ordene er guld
værd, de er en Skriftens juvel.”
Prøv at gentage den og overvej den ord for ord.

Hun skrev: »Disse enkle ord kan hjælpe os til at stole på ham. De får os til at
leve med Kærligheden. Jo mere vi er forenet med Gud og opfyldt af hans
kærlighed, vil vi igen og igen sætte grundlaget for vores sande væsen, skabt
i hans billede." 1
Lad os således forenes i denne juni måned for at rette denne
"kærlighedserklæring" til Gud og for at udstråle fred og indre ro omkring
os.

“Du er min herre, ingen anden end du er min lykke.”
Letizia Magri

1
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Det er en bøn, der omslutter os, og i den oplever vi Guds aktive, kærlige
nærvær, som omfatter hele vort væsen og hele skabningen. Vi fornemmer,
at han indeholder vores fortid, nutid og fremtid. Hos ham finder vi styrke til
med tillid at imødegå den lidelse, der vil komme på vores vej. Hos ham
finder vi den indre ro til at rette blikket mod håbet, på trods af alle livets
skygger.

Chiara Lubich, Livets ord juli 2001.

«Livets Ord» udkommer på mere end 96 sprog og dialekter og kommer ud
til millioner af mennesker i hele verden gennem presse, radio og internet.
For mere information se www.focolare.org eller https://focolare.dk.
Focolare Danmark e-mail: kontakt@focolare.dk
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