
Slovo ako semienko nádeje
Tomuto jednoduchému slovu môžeme všetci 

porozumieť a uskutočňovať ho, môže však radikálne 

zmeniť naše osobné aj spoločenské vzťahy.

Evanjelium umožňuje, aby vyklíčilo semienko dobra, 

ktoré Boh vložil do každého ľudského srdca.

Je to semienko nádeje, ktoré rastie každodenným 

osobným stretnutím s Božou láskou a rozkvitá do 

vzájomnej lásky.

Ako žiť podľa tohto slova?
„Snažme sa, aby sme aj my rástli vo vzájomnej láske 

v našich rodinách, v našom pracovnom prostredí, vo 

farnostiach...“

„Toto slovo si od nás vyžaduje prekypujúcu lásku, 

čiže lásku, ktorá dokáže prekonávať priemernosť a rôzne 

prekážky vytvárané egoizmom.“

„Stačí si pripomenúť určité prejavy lásky a hneď 

objavíme množstvo príležitostí, ako ju uskutočniť.“

„Ak bude atmosféra vzájomnej lásky v našom 

spoločenstve, jej teplo sa bude nevyhnutne šíriť na 

všetkých.“ (Ch. Lubichová, Parola di Vita 9/2004)

In Action
Kto z nás by nechcel vidieť vlastné mesto zafarbené 

láskou, ktorá zbližuje ľudí a vytvára bratstvo, namiesto 

sivého mesta plného samoty a ľahostajnosti?

Na to, aby sa zmenil svet, by stačilo jedno malé slovo 

z evanjelia, ako je napríklad aj slovo na tento mesiac.

Pokúsme sa odteraz podľa neho žiť a praktizovať 

niektoré aspekty lásky, ako je pochopenie, vzájomné 

prijatie, trpezlivosť, dostupnosť služby, milosrdenstvo voči 

skutočným alebo údajným nedostatkom nášho blížneho, 

vzájomná výmena dobier atď.

Budeme tak mať mnoho príležitostí, ako podľa neho žiť 

a svedčiť o ňom.

Svedectvá zo sveta
„Navzájom sa potešujte a povzbudzujte jeden druhého.“ 

(1 Sol 5, 11)

Ide o cennú radu, ktorá pomáha objavovať základnú 

pravdu bratstva, ktoré je koreňom mnohých kultúr. Princíp 

bantovskej filozofie Ubuntu ho vyjadruje takto: „Ja som to, 

čo som, vďaka tomu, čo sme všetci.“

Toto bola vedúca idea politickej činnosti veľkého 

juhoafrického vodcu, metodistu Nelsona Mandelu, ktorý 

tvrdil: „Ubuntu neznamená nemyslieť na samého seba, ale 

skôr klásť si otázku: ,Chcem pomáhať komunite okolo mňa?‘“1

Jeho dôsledná, odvážna činnosť viedla k historickej 

zmene v jeho krajine a k veľkému kroku vpred pre 

civilizáciu. 

Upravené Centrom Mladí za jednotu;

centro.rpu@focolare.org

1      „Skúsenosť Ubuntu“, interview Tima Modisa, 24. máj 2006.  

   Orginál: https://le-citazioni.it/autori/nelson-mandela/.  
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