Dziękuj za siebie, za to, że jesteś matką. Dziękuj za swoje talenty.
*
Zrozumienie sprawy ułatwia przebaczenie, ale nie umniejsza wyrządzonego zła. Nie
pozbawia też prawa do dochodzenia sprawiedliwości.
*
Jeżeli z czyjegoś powodu wbije się w nasze ciało cierń żalu, nieprzebaczenia, wtedy trzeba
najpierw usunąć cierń, aby łatwiej było nam potem dotrzeć do tego człowieka…robimy to
bardziej dla swojej wolności, niż dla tego człowieka.
Przebaczenie to proces.
*
Naszym życiem powinny rządzić nie uczucia, ale Słowo Boże. Np. uczucie wstydu może być
bardzo destrukcyjne.
*
Nauczmy się patrzeć na siebie oczami Chrystusa, który już nam wybaczył, więc i my idźmy i
wybaczajmy.
Kluczem do dobrego życia chrześcijanina jest przebaczenie, a to wynika z wiary, że Bóg jest
Miłością.
Patrzymy na świat oczami duszy naszej, a jeśli zamieszkał w niej Duch Święty, to mamy tę
łaskę potrzebną do wybaczenia.
Pan Bóg stworzył człowieka. Potem posłał swego Syna, który był też Człowiekiem i dlatego
człowiek powinien umieć widzieć Piękno w sobie. Jeden z Trójcy Świętej jest człowiekiem,
drugi jako Duch Święty mieszka w nas –to dowodzi, że jesteśmy stworzeni na obraz i
podobieństwo Boże, a zatem piękni.

*
Świadectwo o. Aleksandra dotyczące zranienia przez jego rodzonego ojca. Bardzo się w tym
odnalazłem.
*
Przebaczenie to dar dla nas samych.
*

Bóg daje nam moc, żeby móc przebaczyć. Bez Bożej pomocy przebaczenie nie jest możliwe.
Nasze przebaczenie łączy się z przebaczeniem Boga i „pomaga” Mu przemieniać serce
winowajcy.
*
Jesteśmy zranieni, jesteśmy raniący. Gdy ranimy innych-tak bardzo nie wiemy jak bardzo.
Prośmy o przebaczenie, przebaczajmy, ale sami tego nie uczynimy. Gdy prosimy o
przebaczenie-dopiero wtedy możemy zobaczyć jak bardzo, jak głęboko ranimy-ale czy my
tego chcieliśmy? Przecież nie chcieliśmy! Jak trudno przyjąć tę wiadomość. Czy wystarczy
pokory? Sami nie damy rady.
Sama nie dałabym rady-tylko Duch Święty mnie umocnić może, tylko on mnie umacnia, jeśli
ja się na Niego otworzę.
Zatem-nigdy nie sama, nigdy nie samotnie. Dziękuję Ci Boże za łaskę wiary i wszelkie
doświadczenie.
*
Najważniejsza dla mnie myślą była...
Miłość do siebie samego
Dziękuje Bogu za tyle
Obdarował mnie takimi cudami
Ale dopiero O. Aleksander pokazał mi za co (kogo) przede wszystkim powinnam Bogu
podziękować :)
To jest trudne, ale zaczęłam już ćwiczyć - w myśl przykazania miłości :)
Jak mam ukochać bliźniego jeśli tylko akceptuje siebie samego

