
4. LÁSKA VŽDYCKY ODPOUŠTÍ 

Plameny jeho milosrdenství přitahují a očišťují 

 

Pán zná dobře naše slova, všechno co tu děláme. 

Ježíš každého dne vidí, jak se k sobě chováme. 

Pomůže mi poznat správné, se zlem učí bojovat 

jeho odpuštění mohu všem svým blízkým darovat. 

 

BUĎTE MILOSRDNÍ, JAKO JE MILOSRDNÝ VÁŠ OTEC.  (Lk 6, 36) 

 

Co je krásné, není ve světě zadarmo. Láska je věc nejdražší. Přijímat lásku 

dokáže i zvíře. Ale darovat ji provinilci, darovat ji bez nároku na odměnu 

dokáže jen Bůh. Bůh přítomný v našem srdci.  
 

 Nač myslím, když se mluví o lásce? 

 Čisté srdce vidí Boha. Co vidím já? 

 Láska roste dáváním. Co dokážu darovat?  

 Láska zahrnuje vždy mne i bližního. Jak vypadá moje večerní 

rekapitulace dne? 

 Milosrdenství znamená „od teď znovu“. Co se mi už daří odpustit a co 

ještě ne? 

 

KDO ŽÍZNÍ, AŤ PŘIJDE KE MNĚ A PIJE, TEN KDO VE MNĚ VĚŘÍ.  

JAK ŘÍKÁ PÍSMO, POTEČOU PROUDY DUCHA Z JEHO NITRA.  (J 7,37-38) 

 

Možná jsem za své chyby často trestán, možná jsou lidé kolem velmi 

nemilosrdní. Ale vždy mi Pán posílá někoho, kdo se mně ujme, kdo se na 

mě nedívá přes mé nedostatky. A i kdyby selhali všichni kolem, on, Ježíš, 

přichází jako věrný, spolehlivý a milující. V jeho slově nikdy není 

odsouzení, neuzavírá mi cestu. U něj existuje východisko z každého 

problému. Pane, nauč mě odpouštět a být milosrdný k druhým, jako ty jsi 

milosrdný ke mně. 
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