»Žejnemu bom dal zastonj iz studenca žive vode«
(Raz 21,6)
Kadar kristjani med seboj uresničujemo zapoved
medsebojne ljubezni, omogočamo Bogu, da na čisto
poseben način poseže v dogajanje, kakor piše Chiara Lubich:

VSAKO DEJANJE LJUBEZNI
JE POŽIREK ŽIVE VODE.

»Vsak trenutek, ko skušamo živeti evangelij, je
kaplja žive vode, ki jo pijemo. Vsako dejanje
ljubezni do bližnjega je požirek te vode.
1
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Da, kajti ta tako živa in dragocena voda ima v sebi
nekaj posebnega: vre iz našega srca vsakokrat, ko
ga odpremo ljubezni do drugih.

Iz tega - Božjega - izvira priteka toliko vode,
kolikor je je potrebno, da njegova globoka žila
pomaga tešiti žejo drugih, z majhnimi ali velikimi
dejanji ljubezni.
In če vztrajamo v dajanju, bo iz tega vodnjaka miru
in življenja vrelo vedno več vode, ne da bi se kdaj
posušil.

Jezus pa nam je razodel še drugo skrivnost, to
je neke vrste vodnjak brez dna, iz katerega naj
zajemamo.
Kadar se dva ali trije zedinijo v njegovem imenu,
tako da z njegovo ljubeznijo ljubijo drug drugega,
je on med njimi. Tedaj čutimo, da smo svobodni,
polni luči in iz našega osrčja tečejo reke žive vode.
Ta Jezusova obljuba se bo izpolnila, saj iz njega
samega, ki je navzoč med nami, vre voda, ki teši
žejo za večnost.«1
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Spodnji del strani izreži po zunanji črti, prepogni po daljši črti, potem pa po krajši!
Spremenila se bo v priročno kartico, ki te bo spremljala v tem mescu.
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zajemamo.
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»Vsakak trenutek, ko skušamo živeti evangelij,
je kaplja žive vode, ki jo pijemo.
Vsako dejanje ljubezni do bližnjega je požirek te
vode.
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In če vztrajamo v dajanju, bo iz tega vodnjaka miru
in življenja vrelo vedno več vode, ne da bi se kdaj
posušil.

Iz tega – Božjega – izvira priteka toliko vode,
kolikor je je potrebno, da njegova globoka žila
pomaga tešiti žejo drugih, z majhnimi ali velikimi
dejanji ljubezni.
Da, kajti ta tako živa in dragocena voda ima v sebi
nekaj posebnega: vre iz našega srca vsakokrat, ko
ga odpremo ljubezni do drugih.

