Po škole som ho dlho čakala, ale nič sa nedialo, neozýval
sa. Zrazu zazvonil telefón: „Čau, tu je otec. Ak chceš,
môžeme sa zajtra spolu naraňajkovať, dnes večer
nemôžem prísť.“
Zložila som telefón a ani som ho nepozdravila.

Žijeme takto…
Sila odpustenia

Na druhý deň, v nedeľu, som dala svoju bolesť Ježišovi
a dostala som silu odpustiť mu.
A pri východe z kostola, koho nevidím? Svojho otca. Čakal
ma, aby sme išli spolu na raňajky. Hneď som ho s radosťou
pozdravila.
Prekvapený sa na mňa pozrel, pretože čakal, že budem
nadutá ako inokedy.

Flora

Ale tentokrát, po tom, čo som v sebe urobila krok odpustenia,
nielenže sa moja nevôľa voči nemu akoby vyparila, ale ja som
už viac nebola smutná a cítila som sa slobodná milovať ho.
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„Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo,
pre svoju nesmiernu lásku, ktorou
nás miluje, hoci sme boli pre hriech
mŕtvi, oživil nás s Kristom.“
(Ef 2, 4-5)

Táto veta sa vzťahuje na Starý
zákon, keď sa Boh zjavil Mojžišovi
na vrchu Sinaj a vyhlásil o sebe, že
je Bohom „milosrdným“.
Čo to znamená, že je
milosrdný?
To znamená, že Boh má takú
lásku, akú ma mama k svojmu
dieťaťu: má ho rada, je mu
nablízku, ochraňuje ho…

ODPUSTIŤ

Každý z nás môže zakúsiť túto
lásku Boha, ktorý je „vo svojej
láske veľký“, pripravený stále
odpustiť a nanovo nám dať
dôveru.

Pripomína mi to podobenstvá
z Evanjelia - o milosrdnom
Samaritánovi alebo o márnotratnom
synovi… Prečítame si spolu
niektoré?

Skúsime zahrať nejakú scénku,
ktorá rozpráva o milosrdenstve?

Ak je Boh voči nám taký, ak miluje
i zlých ľudí, ktorí majú nepriateľský
postoj, aj my sa musíme naučiť
milovať tých, ktorí nie sú „hodní
lásky“.
Aj nepriateľov?
Áno, aj tých, ktorí k nám majú
nepriateľský postoj, milovať aj ich.
Keď budeme takto žiť, môžeme
sa stať svedkami Božej lásky
a všetkým, ktorých stretneme,
pomôžeme objavovať, že aj k nim
sa Boh bohatý na milosrdenstvo
obracia so svojou nesmiernou
láskou.

Môžeme potom predstaviť a vysvetliť túto scénku
iným...

