
Wytnij i złóż, aby utworzyć wygodną kartę, która będzie Ci towarzyszyć w tym miesiącu. 
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Oto niektóre Słowa, którymi możemy żyć: 

Wtedy słowa Jezusa rozjaśnią się i Jezus ze swoją prawdą, 
swoją mocą i miłością zamieszka w nas.  
Nasze życie będzie stawać się coraz bardziej życiem  
z Nim, czynieniem wszystkiego razem z Nim”2. 

Spotykamy kogoś?  
“Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego” (por. Mt 22,39). 
Cierpimy?  
“Kto chce iść za mną…, niech weźmie swój krzyż”  
(por. Mt 16,24), itd.  
  

(2) C. Lubich, La vera vita, Città Nuova, 35, [1991], 14, p. 33. 

KTÓRE NIE ZNA ŚMIERCI 

Chiara Lubich, komentując to zdanie Ewangelii, napisała: 

“Jezus odpowiada tutaj na najgłębsze pragnienie 
człowieka. Człowiek został stworzony dla życia  
i szuka go ze wszystkich swoich sił.  

“Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy, 
ma życie wieczne” (J 6,47). 

Tylko sam Jezus może nasycić głód człowieka. Tylko On może 
dać życie, które nie umiera, ponieważ On jest Życiem”1. 

3 2 

“Wiemy już przecież, jaka jest droga dojścia:  
... żyć ze szczególnym zaangażowaniem tymi 
słowami, które różne okoliczności życiowe  
nam przypominają.  

Wiara chrześcijanina jest przede wszystkim owocem 
osobistego spotkania z Bogiem, z Jezusem, który pragnie 
jedynie, abyśmy mieli udział w Jego życiu. 
Kontynuując swój komentarz, Chiara zaprasza nas  
do ponowienia wyboru i całkowitego przylgnięcia do Jezusa: 

Lecz wielkim błędem jest szukanie w stworzeniach,  
w rzeczach stworzonych, które jako ograniczone  
i przemijające, nie mogą w pełni zaspokoić  
ludzkich pragnień. 

(1) C. Lubich, La vera vita, Città Nuova, 35, [1991], 14, p. 32. 
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