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Spragnionych napoić. Czynność, która może uratować komuś życie, prawda? Gdy zobaczymy człowieka, który nie ma wody do picia, widzimy, że należy mu ją dać. Ale czy w tych słowach Jezusowi
chodziło tylko o zwyczajną wodę?
Wydaje mi się, że miał na myśli coś więcej. Ile razy spotkałeś na swojej drodze człowieka,
który nie widział sensu życia? Ile razy zobaczyłeś kogoś, kto potrzebował motywacji do działania?
No właśnie ... Myślę, że w tych słowach naszemu Panu chodziło także o pomoc w sprawach duchowych.
Każdy z nas potrzebuje źródła, z którego czerpie motywację do działania oraz chęci do życia. Wiele
osób w swoim życiu szuka źródła, które napędzi je do dalszej walki. Ale niestety nie zawsze znajduje.
I tutaj właśnie wkraczamy my z pomocnym słowem. Jako chrześcijanie możemy czerpać ze źródła
Wody Żywej, które w nas jest. Możemy Wodą z tego Źródła dzielić się z innymi. Czasami dobre
słowo i chwila rozmowy potrafią zdziałać cuda. O to w tym wszystkim chodzi. Gdy ktoś nie widzi
sensu życia, po prostu z nim porozmawiaj. Jeśli czujesz, że to właściwe, powiedz o Jezusie,
który nadaje Twojemu życiu sens. Gdy ktoś potrzebuje pasji, także z nim pogadaj. Daj mu pomysł,
co może zrobić ze swoim czasem.
A może Twój przyjaciel albo nawet ktoś obcy, po prostu potrzebuje szczerej rozmowy z Tobą,
bez żadnego większego powodu. W tej sytuacji, również dobrym uczynkiem będzie, jeśli dasz mu
trochę swojej wody.
Wodą, którą podzielisz się z bliźnim może być właśnie Twój cenny czas, cenne dobre słowo
czy najcenniejszy prosty uścisk. Woda daje życie i naszym zadaniem jest także dawanie tego życia
tym którzy go pragną.
Jezus chodząc po tym świecie nie tylko dawał materialne rzeczy tym którzy prosili Go o pomoc.
On dawał znacznie więcej. Swoimi czynami zmieniał życie ludzi. Niewidomemu, który żebrał
pod świątynią, zamiast dać jedzenie, dał coś znacznie lepszego. Przywrócił mu wzrok. Do dzisiaj
działa w taki sposób. Może i my także powinniśmy tak postępować. Nie tylko robić najprostsze
możliwe rzeczy, ale też poświęcić czas i wysiłek, chociaż to wydaje się tak trudne.

Właśnie trafiliśmy na wspaniały świąteczny czas, w którym szczególnie pamiętamy o tym,
że są wśród nas osoby, które potrzebują pomocy. Często naprawdę niewielkiej, a jednak okazującej
się olbrzymią. Dzielmy się dobrymi wiadomościami o Narodzinach naszego Pana i cieszmy się razem
z nim każdego dnia. Jeżeli ktokolwiek nawróci się, niezależnie od dnia następuje Boże Narodzenie.
Nie zapominajmy o tym nigdy i pamiętajmy szczególnie w tym nowym roku, który zbliża się wielkimi krokami.
Życzę Wam wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku, pełnego wiary, nadziei i miłości, a szczególnie
miłości, która jest z nich wszystkich najważniejsza.

