(1Tes 5,11).

Jest to proste Słowo,
które wszyscy możemy
zrozumieć i zastosować
w praktyce, które jednak
może zrewolucjonizować
nasze osobiste
i społeczne relacje.

Jak żyć tym Słowem?
«Starając się o wzrost miłości
wzajemnej w naszych
rodzinach, w naszym
środowisku szkolnym lub
sportowym, w parafii itp.

Ewangelia pozwala rozkwitać
nasieniu dobra, które Bóg złożył
w ludzkim sercu.

Jest to ziarno nadziei, które
rośnie dzięki osobistemu,
codziennemu spotkaniu
z Bożą miłością i rozkwita
we wzajemnej miłości.

Słowo
jako Ziarno
Nadziei

Świadectwa

ze świata:

To Słowo wymaga od nas
przeobfitej miłości, to znaczy
miłości, która wie, jak przezwyciężyć
miarę przeciętności i różne
przeszkody, wynikające z naszego
ukrytego egoizmu.

«Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie
jedni drugich, jak to zresztą czynicie» (1Tes 5,11).
Jest to cenna rada, która pomaga nam odkryć
na nowo zasadniczą prawdę o braterstwie, które jest
obecne u korzeni wielu kultur. Zasada filozofii Ubuntu
tak to wyraża : “Jestem tym, kim jestem,
dzięki temu, kim wszyscy jesteśmy”.
To była myśl przewodnia działań politycznych
prowadzonych w Republice Południowej Afryki przez
wielkiego przywódcę metodystycznego Nelsona
Mandelę, który powiedział: «Ubuntu nie oznacza
niemyślenia o sobie samym, ale przede wszystkim
stawia pytanie: «Czy chcę pomóc społeczności
wokół mnie?”»1.
Jego spójne i odważne działanie doprowadziło
do historycznego zwrotu sytuacji w jego kraju
i wielkiego kulturowego kroku naprzód.
1

https://le-citazioni.it/autori/nelsonmandela/

Wystarczy pomyśleć
o pewnych aspektach miłości,
aby dostrzec wiele okazji
do życia w taki sposób.

Jeśli w naszej wspólnocie
panuje wzajemna miłość,
jej ciepło nieuchronnie
będzie promieniować
na wszystkich»2.
2

C. Lubich, Słowo Życia, Listopad 1994

UBUNTU: I AM
BECAUSE WE ARE

UBUNTU: JESTEM
PONIEWAŻ JESTEŚMY

W Działaniu
WYTNIJ I ZŁÓŻ

«Dlatego zachęcajcie się
wzajemnie i budujcie jedni
drugich, jak to zresztą
czynicie»

Któż z nas nie chciałby
zobaczyć swojego miasto
pokolorowane miłością, która
łączy ludzi i buduje
braterstwo, zamiast szarego,
pełnego samotności i
obojętności?
Wystarczy jedno Słowo
Ewangelii, aby zmienić świat,
podobnie jak w tym miesiącu.
Spróbujmy teraz nim żyć,
wprowadzając w czyn pewne
aspekty miłości, takie jak
zrozumienie, wzajemna
akceptacja, cierpliwość,
gotowość do służby,
miłosierdzie wobec
prawdziwych lub rzekomych
braków bliźniego, dzielenie
się dobrami materialnymi itp.
Będziemy mieli mnóstwo
okazji, aby odkryć jak żyć i
świadczyć o tym.

Kocham
to miasto!
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