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V pravdě a lásce 
 

Dobrý den, chtěl bych dnes pokračovat v sérii s tématem naše vztahy, tentokrát bych se 

chtěl dotknout tématu dle dalšího bodu, který je o jednání v pravdě a v lásce. Na začátek 

bych se chtěl krátce pomodlit. 

Modlitba 

… 

Úvod 

Jen na úvod – já jsem rád, že zde probíhá série kázání na Jakubův list, což mi připadá jako 

velmi dobré, a dokonce se ta kázání hodně prakticky dotýkají i vztahů. Docela rád bych se 

do té série zapojil, ale zároveň jsem zde kdysi řekl, že bych rád dokončil sérii týkající se 

vztahů dle naší dohody, takže jsem si vybral, že budu pokračovat v ní. 

Při první přípravné fázi Cesty obnovy tu probíhal sběr podkladů pro shrnutí, co je důležité 

pro naše společenství v současném čase pro jednání, kdy si navzájem nebudeme rozumět 

a kdy spolu nebudeme souhlasit. Po vybrání podkladů ode všech a po jejich uspořádání 

vzniklo 6 bodů, na kterých se spousta lidí shodla.  

Proběhla zde již kázání na následující body: 

Nebudu pomlouvat, ale budu jednat s člověkem, vůči kterému něco mám napřímo. Dále 

že budu respektovat to, že můžu druhému dát svobodu ve věcech, které nejsou 

podstatné, a zaznělo zde takové rozdělení, že podstatné je hledisko spasení, ale ne 

například hledisko třeba formy nějaké služby. Na něčem bychom se jako křesťané 

shodnout měli, ale jsou také věci, které jsou záležitostí osobnosti každého člověka, kde se 

u druhého nemusíme snažit ho předělat, abychom mohli žít spolu. Dále že budu druhého 

poslouchat a ne ukvapeně odsuzovat, jako to třeba bylo v případě Jóbových přátel, kteří 

se snažili najít za každou cenu v dané situaci hřích, ale pletli se. A posledně zaznělo 

povídání o dobrých vztazích i mimo nedělní bohoslužbu, kde jsem si vybral téma společné 

služby a jak byli Izraelci spolu při stavbě a jak si pak uvědomovali Boží jednání. 

Vidíme, že se ta témata týkající se vztahů prolínají, ale to nás určitě nijak nepřekvapuje. 

Také vidíme, že všechna ta témata jsou stále aktuální. Dnes bych se chtěl věnovat dalšímu 

bodu, na kterém jsme se shodli v různých odpovědích a to je jednání v pravdě a v lásce. 

Ten bod zní  
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Budu jednat v pravdě a v lásce – je důležitá jak upřímnost, tak laskavost. 

V odpovědích najdeme věci jako mírnost bez hněvu, upřímnost a vzájemná láska, přímé 

jednání, pravda sdělená v lásce, upřímnost podaná v lásce a laskavost, pokora před 

různým názorem, tichost, někdy laskavost a trpělivost, pravdivost v lásce, láska bez 

přetvářky, upřímnost i tolerance, opravdovost, upřímné a laskavé jednání – a tak dále, jen 

náhodně pročítám, co se dalo v odpovědích vidět a nečtu vše. 

V pravdě a v lásce 

Co je tedy pravda a co je to láska? Máme tu dva atributy, kde nám může připadat, že se 

zdánlivě nemusejí slučovat, kde by třeba dokonce mohly být v rozporu. Mohli bychom mít 

pocit, že někdo třeba více dá na to vše rovnou takzvaně upřímně sdělit a někdo jiný dá 

více na to vše sdělit takzvaně laskavě. A já myslím, že doopravdy každý z nás může tíhnout 

k jednomu nebo druhému a navíc u každého z nás může záležet i na situaci nebo třeba i 

na tom, s kým mluvíme. To není žádné překvapení, žijeme ve světě porušeném hříchem, 

ve světě, kde mnohdy jednáme sami za sebe ze své přirozenosti bez vedení Duchem 

Svatým a tak to tak doopravdy může dopadat. 

Ale jsou ty tyto dva atributy doopravdy něco, co se vzájemně přetahuje na jednu nebo na 

druhou stranu? Podívejme se na příklad na jednání lékaře. Představme si, že lékař zjistí, 

že máme například rakovinu, ať je to něco emotivnějšího a má nám to sdělit. Odhlédněme 

teď od toho, jak můžeme jako křesťané vnímat smrt a zkusme se na to přesto podívat. 

Sdělení lékaře může vyznít různým způsobem. Jedno sdělení může být: 

„Tak jsme zjistili, že máte rakovinu, to jste určitě stejně čekal, dožijete se už jen pár 

měsíců, nasadíme tuto léčbu, ale je to k ničemu, protože stejně umřete. Tady kolega 

s vámi domluví detaily, pospíchám.“ 

Toto sdělení můžeme vnímat jako pravdivé, ale ne jako sdělení v lásce. Když se nad tím 

zamyslíme, ve skutečnosti je to dost arogantní a dokonce to ani není pravdivé – lékař 

s jistotou říká nějaký čas, kolik ten člověk ještě má do smrti, ale ani to nemůže tvrdit 

s takovou jistotou, jen může říci, že to na nějakou dobu vypadá dle předchozích případů. 

Je tam více věcí, které nejsou tak úplně pravda. A asi se shodneme, že takovéto jednání 

by se nám osobně nelíbilo, i když to někdo může vnímat jako upřímnost. Na tom jednání 

se nám asi nelíbí to, že daný lékař nijak nerespektuje druhého člověka při sdělování věci, 

která se hodně dotýká jeho a jeho okolí. 

Mohli bychom se ale třeba setkat i s následujícím sdělením: 



3 
 

„Dobrý den, jak se máte, doufám, že jste měl hezkou cestu, mám tady nějaké výsledky, 

ale nemusíte se vůbec bát, je to vše na dobré cestě, pro začátek zkusíme Acylpyrin, to není 

nic zvláštního a na příští kontrole se spolu podíváme, jak se to zlepšilo.“ a tak dále ve 

stejném duchu. 

Tohle sdělení můžeme vnímat jako laskavé, ale rozhodně ne jako sdělení v pravdě. 

Druhého jsme nijak nerozrušili, je nadále v pohodě, tak o co jde? Ale opět, obdobně jako 

v předchozím případě, je to sdělení v lásce? Samozřejmě že není, tomu člověku by se 

třeba dalo docela efektivně pomoci, ale protože lékař neřekl pravdu, tomu člověku hodně 

ublížil. Opět to není jednání v pravdě a v lásce. 

Co bychom do lékaře chtěli? Aby nám řekl, na co se přišlo, co z toho dle jeho poznání 

plyne, co to třeba znamenat nemusí, jaké by doporučil další kroky a co to bude mít za 

následky, a to vše v atmosféře přijetí druhého člověka, nechat mu prostor pro vyrovnání 

se s danou situací. Já vím, je to velmi těžké a raději jsem se ani nepouštěl do toho, abych 

říkal, jak by daný rozhovor mohl vypadat – a to i proto, že by velmi záleželo i na situaci 

toho druhého člověka, prostě úplně obecný vždy použitelný návod dát nelze. Víme ale, že 

chceme jak upřímnost, tak laskavost, že chceme jednání v pravdě a v lásce. 

Toto vše ale bylo jen pro ilustraci principu, tohle není nic, co by někoho překvapilo 

nezávisle na tom, jestli je věřící nebo ne. 

Pravda 

Pojďme se podívat do Bible, kde se Bohu připisují oba tyto atributy, jak pravda, tak láska. 

Podívejme se nejprve na pravdu – v Bibli nacházíme například následující: 

Jan 8,32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. 

Jan 14,6 Ježíš mu řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než 

skrze mne.   

Jan 15,26 Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází 

od Otce, ten o mně vydá svědectví.  

Efezským 4,21 pokud jste jej vskutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda 

v Ježíši, 22 že totiž máte odložit toho starého člověka, 

Efezským 6,14 Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř 

spravedlnosti, 

2 Timoteovi 2,25 … Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy,  
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2 Janův 1,2 a to pro pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na věčnost. 

Je to jen pár veršů pro nějaký základní vhled na zmínky o pravdě v Bibli. Vidíme, že tu 

dokonce Ježíš říká, že On je Pravda nebo tam vidíme, že Duch Svatý je Duch Pravdy. Vidíme 

zde i to, že ta Pravda s velkým P je poznání pravdy o Bohu. Třeba ke mně osobně hodně 

mluví ten verš 

Jan 8,32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. 

Když mi došlo, jak je to s mým hříchem a s tím, co pro mne udělal Ježíš Kristus, znamenalo 

to pro mne obrovské vysvobození – byla to ta největší a nejlepší pravda, jakou jsem 

v životě mohl poznat. Stejně tak zde čteme, že máme být opásáni touto pravdou, že v této 

pravdě máme být vyučeni, že jde i u ostatních o poznání této pravdy, že tato pravda v nás 

má zůstávat a být s námi na věčnost. 

Na začátku jsem říkal, že se jednotlivé body naší Domluvy prolínají. Před časem jsme si tu 

povídali, že stará Jednota bratrská měla jako podstatné věci Boží milost, spásné dílo Ježíše 

Krista, dary Ducha Svatého a víru, lásku a naději. Povídali jsme si, že toto je to podstatné, 

v tom leží ta pravá pravda. Povídali jsme si, že můžeme mít různé názory třeba na průběh 

bohoslužby, a dokonce to můžeme prosazovat za naše pravdičky. Ale tak to prostě je, 

každý jsme jiný a i proto jsou různé církve, různé sbory, které vyhovují různým lidem – 

podobně jako jsou různé restaurace, ale nakonec se všude chceme najíst, ať je forma 

jakákoliv. Ale tyto nepodstatné „pravdy“ v uvozovkách nás nevysvobodí a těžko se s nimi 

v Duchovním boji nějak opásáme, také to není něco, co by s námi zůstávalo na věčnosti. 

Láska 

Pojďme zkusit to samé s láskou a stejně jako v předchozím případě je mi docela líto, že 

nemáme prostor se podívat na všechny pasáže, které toto slovo zmiňují a už vůbec ne do 

hloubky. Ale můžeme si to třeba zkusit doma jako pokračování. 

Římanům 5, 5 A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích 

skrze Ducha svatého, který nám byl dán.  

Římanům 13, 10 Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním Zákona je tedy 

láska.  

1 Korintským 8,1 …Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje  

1 Korintským 13,1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, a lásku bych neměl, 

jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. 
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1 Korintským 13,8 Láska nikdy nezanikne. Proroctví — ta pominou; jazyky — ty 

utichnou; poznání — to pomine. 

1 Janův 4,8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 9 V tom se ukázala 

Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze 

něho měli život. 

Zjevení Janovo 2,4 Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. 

Opět zde vidíme odkaz všechny osoby trojice, tedy na Boha otce, na Ježíše Krista a na 

Ducha Svatého s tím, že Boží láska je něco, co je velmi důležité. Vlastně všechny ty 

podstatné věci Boží milost, spásné dílo Ježíše Krista, dary Ducha Svatého, vyplývají z Boží 

lásky a podobně u člověka se očekává víra, láska a naděje. 

Vidíme tu, že poznání může činit člověka domýšlivým, ale že to, co doopravdy buduje, je 

láska. Vidíme, že pokud nemáme lásku, je to s námi špatné, protože láska je něco, co 

nezanikne a je to něco, co bychom rozhodně neměli odpouštět. Možná známe všechny 

verše ohledně definice lásky v 1. Korintským 13, a bylo by zajímavé se na to podívat více, 

ale chceme se teď zabývat vztahem mezi pravdou a láskou. 

Žena přistižená při cizoložství 

Jak to to tedy dát dohromady? Jako obvykle nám dává příklad Ježíš Kristus. Uvedu zde 

příběh, který zde sice před časem zmiňoval Honza Pešek, ale myslím, že nebude špatné se 

k němu vrátit. 

Jan 8,1 Ježíš však odešel na Olivovou horu. 2 A časně ráno přišel opět do chrámu a 

všechen lid přicházel k němu; posadil se a začal je vyučovat. 3 Tu k němu učitelé 

Zákona a farizeové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed 

4 a řekli mu: „Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. 5 V Zákoně nám 

Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ 6 Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho 

mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. 7 Když se ho 

nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni první hodí 

kámen.“ 8 A opět se sklonil a psal po zemi. 9 Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po 

druhém, zahanbeni ve svém svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, 

která byla uprostřed. 10 Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kde jsou tvoji žalobci? 

Nikdo tě neodsoudil?“ 11 Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. 

Jdi a od této chvíle již nehřeš.“ 

Vidíme, že Ježíš poté, co farizeové nevěděli, co s ním mají dělat, jak ho vyslechnout a 

nachytat, to zkouší jiným způsobem. 
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Co je tady pravda? Ta žena zřejmě byla doopravdy přistižená při cizoložství. To je 

jednoznačně hřích, a velmi závažný – možná by nebylo od věci se někdy podívat více na 

to, proč právě na jednotu v manželství jsou takové útoky, i proto, že vztah muže a ženy 

ukazuje na vztah Krista a církve. Dále že nevěra v manželství ukazuje na nevěru vůči Bohu 

a žít bez Boha je to nejhorší, co můžeme v životě mít. Ale teď na to není čas, jen víme, že 

cizoložství, stejně jako každý jiný hřích, člověka ničí, a v případě tohoto hříchu doopravdy 

hodně. Ježíšovi odpůrci přivedli ženu a do určité míry mají pravdu. Správně se odkazují na 

Starý zákon, kde se v Mojžíšově knize Leviticus píše 

Leviticus 20,10 Kdyby někdo zcizoložil s provdanou ženou, kdyby někdo zcizoložil s 

ženou svého bližního, jistě bude usmrcen — cizoložník i cizoložnice. 

a to samé vidíme i v Deuteronomiu 
 

Deuteronomium 22,22 Když bude muž dopaden, jak spí s provdanou ženou, ať oba 

zemřou — muž, který spal s ženou, i ta žena. Tak vyhlaď zlo z Izraele. 

ale vidíme, že si z toho vybírají jen část. Měli přivést cizoložníka i cizoložnici, ale přivedli 

jen ženu. Proč? Třeba ten muž by se jen tak nenechal, třeba by se s nimi popral nebo už 

utekl, tak ho nechali raději být. Nicméně pokud doopravdy došlo k dopadení při činu, jak 

se píše v Deuteronomiu, tak tam ten muž být musel. Ale farizeové si vybrali jen část – 

muže nechali, i když pokud by to mysleli vážně, měli ho potrestat také. I když určitě dobře 

znali zákon, vybrali si jen to, co se jim zrovna hodilo. Vidíme, že jim nešlo o potrestání 

hříchu dle zákona, ale šlo jim o nachytání Ježíše Krista. Čili v celé pravdě to moc nebylo. 

Podobně bylo to v lásce? Opět, někdo by mohl říci, že opatření proti rozlézání hříchu je 

něco, co prostě posledních Mojžíšových knihách vidíme. Jednalo se i o ochranu vůči 

špatným věcem a opět, pokud se hřích šíří jako rakovina, je to prostě špatně a má to vliv 

na celé společenství. Proto může být z určitého pohledu doopravdy laskavé hřích 

odstřihnout a víme, že jsou lidé, kteří moc rádi ostatní ihned na hřích upozorní. Ale asi 

opět cítíme, že učitelé zákona zde v lásce nejednají – vůbec jim nejde o vyhlazení hříchu, 

kterého by navíc stejně takto nedosáhli. Kdyby jim o to šlo, vypořádali by se i s tím mužem 

– jde jim jen o odstranění někoho, kdo je vytáčí tím, že nectí jejich pravidla, jejich 

náboženský systém, který se ale nakonec s Boží pravdou a láskou poněkud míjí. 

Čili farizeové zde nejsou úplně mimo, z pohledu svého chápání zákona. Ale sami dobře 

vědí, že jim jde o něco jiného, než o naplnění principů, které mají od Mojžíše. Nejednají 

tak ani v pravdě, ani v lásce, ale dalo by se říci, že až ve lži a nenávisti. Šlo jim o to, že kdyby 

Ježíš řekl, že jí kamenovat nemají, tak ho nařknou z toho, že nedodržuje jejich zákon a 
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tedy hřeší. Naopak, kdyby jim řekl, že jí kamenovat mají, tak by dostali příležitost ho 

obvinit před Římskou správou, protože jen jejich soudci příslušely takovéto rozsudky. 

A teď se těší, jak Ježíše dostanou. Ale Ježíš na to nejdříve nereaguje. Jen píše něco na zemi. 

Nevíme co. Možná si nejdříve říkají: to jsme ho to dostali, nemá co říci, nachytali jsme ho. 

Nebo se možná ve svém svědomí už trochu zarazí a uvědomují si, co dělají – Ježíš 

nereaguje hned, ale dává jim příležitost k sebereflexi. Možná jsou zmateni, protože Ježíš 

většinou reagoval na věci hned a často něčím jasným a chytrým. Ale po chvíli odpověď 

dostanou a najednou nemají co říci. Dostali docela jasnou instrukci – kdo z vás je bez 

hříchu, hoďte první kamenem. Najednou nevěděli oni, co na to říci. Uvědomují si, že bez 

hříchu nejsou a vytrácejí se beze slova, nejprve od starších či od nejváženějších, protože 

ti si tu tíhu svého hříchu asi uvědomovali nejvíce. Ježíš dál píše prstem po zemi a čeká. 

Když vidí, že tam nakonec zůstala jen ta žena, obrací se k ní. A mimochodem i ona měla 

už celkem svobodu prchnout, když viděla, že ti, co jí přivedli, jsou pryč, ale z nějakého 

důvodu neutíká. Nebo se alespoň mohla začít vymlouvat nebo upozornit na to, že s ní 

nepřivedli i toho muže – ale její vina je i tak jasná, asi si to uvědomuje a tak mlčí. Možná jí 

Ježíšova odpověď také zaujala. 

A co jí Ježíš říká? 

Jan 8,11 „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš.“ 

A teď si můžeme říci – cože? Ježíš ale vůbec nejedná dle našeho náboženského systému! 

Ignoruje naší pravdu, naše pravidla, respektive jejich interpretaci, a to vše je přece jasně 

založené na Písmu a proto ta naše pravidla tak milujeme. O podobných pravidlech tu už 

mluvil Zdeněk Mann, takže to nemusím dále rozebírat. Kdyby tam navíc ti farizeové ještě 

byli, asi by je dost rozzuřilo, že Ježíš říká, že tu ženu neodsuzuje. Kdykoliv se Ježíš 

vyjadřoval podobným způsobem, farizeům moc dobře docházelo, že úplně odpustit hřích 

měl právo jen Bůh, v tom pravdu měli. Ale když to vezmeme jako celek – tohle Ježíšovo 

jednání má být pravda a láska?  

Ano, tohle je pravda a láska. Ten příběh je vlastně evangelium, dobrá zpráva o tom, co pro 

nás Pán Ježíš Kristus udělal. 

Evangelium 

Vidíme v tom příběhu následující: Ježíš ví moc dobře o tom, jací jsme. Zná naše hříchy, ví 

o všem, co děláme špatně, i to, o čem si třeba myslíme, že se na to nepřijde. Ježíš ví moc 

dobře, co je to hřích. Žil zde na zemi jako člověk, takže ví, čím procházíme my. Hřích se 

mu přitom jako Bohu protiví tak, jak my si to možná ani neuvědomujeme. A navíc, a to je 

ta pravá Láska s velkým L, dal svůj život za nás, i když měl plné právo nám hřích vyčítat, 
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pro hřích nás zabít nebo nás ukamenovat stejně jako tu ženu – on je bez hříchu. My na to 

na rozdíl od něj právo nemáme. Na kříži prožil takové oddělení od Boha, které si 

zasloužíme my za své hříchy, a sám zažil i tímto způsobem, jak každý náš hřích je 

trestuhodný. 

Přesto ale říká něco neuvěřitelného: Ani já tě neodsuzuji. On trpěl i za hřích té ženy, hodně 

ho to stálo! A ta žena mohla poznat Pravdu, mohla poznat odpuštění, ne odsouzení. 

Zároveň jí ale Ježíš naprosto v pravdě a lásce říká – jdi a od této chvíle již nehřeš. Já nevím, 

jak ta žena pak dopadla, ale mohla tam poznat pravdu, která osvobozuje. Pravdu, že Ježíš 

Kristus ze své moci odpouští, že mu nejde o dodržování náboženských pravidel, ale o naše 

osvobození od hříchu. A to nejen tak, že díky jeho oběti a jeho vzkříšení můžeme i my po 

své smrti žít navždy s Bohem, ale i tak, že máme svobodu nehřešit. Že jsme poznali pravdu, 

že hřích nás zotročuje, ale že mu otročit nemusíme, že máme odpuštění v Ježíši Kristu a 

že díky Boží lásce můžeme být i přes naše hříchy s Ním. 

Závěr 

Podobně Pán Ježíš má být vzorem i pro nás. My máme druhým ukazovat na Pravdu a 

Lásku. Mám tu na závěr dvě citace z Bible. První mluví o důležitosti lásky:  

1 Petrův 4,8 Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství 

hříchů. 

Týká se to třeba i odpuštění. Tak jako Pán Ježíš odpustil nám, máme i my odpouštět dalším 

– a stejně jako Boží láska je v odpuštění, tak i my potřebujeme lásku k druhým, abychom 

jim dokázali odpustit. Neodpuštění vztah blokuje a na odpuštění potřebujeme lásku. 

Samozřejmě jak už jsme si říkali, láska bez pravdy není ta pravá láska a podobně je to i 

naopak, pravda bez lásky není ta pravá pravda. 

Druhý verš mluví o důležitosti pravdy: 

Efezským 4,14 abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým 

větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, 15 nýbrž 

abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. 

Nemáme se nechat zmítat různými učeními, bludy, chytráctvím, ale máme růst v Krista 

tak, že budeme pravdiví v lásce. 

Můžeme se ještě trochu vrátit i k dalším bodům Domluvy. Pokud si myslíme, že to, co 

druhému chceme sdělit, je pravdivé i v Božích očích a po modlitbě víme, že to sdělit 

máme, tak při komunikaci máme jednat laskavě a bez přetvářky s vědomím toho, že o 

druhém nikdy nevím vše. Jednání za zády není jednání v pravdě a v lásce. To, že za někým 
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zajdu a laskavě a bez přetvářky s ním danou věc vyřeším, je mnohem lepší. O tom, že jsou 

věci nepodstatné, kde mohu dát druhému svobodu, už jsem mluvil – jen opět řeknu, že 

lpění na umělých tradicích a odsuzování druhého za to, že některé nepodstatné věci vidí 

jinak, není jednání v pravdě a v lásce. Podobně vidíme, jak třeba v příběhu Jóba nebo 

slepého od narození druzí hledají hřích na nepravém místě – toto přesvědčení o své vlastní 

„pravdě“ v uvozovkách a ukvapené odsuzování také není jednání v pravdě a v lásce.  

Tak nám přeji, ať doopravdy můžeme všichni růst v pravdě a lásce, se vzorem a pomocí 

Pána Ježíše Krista. 

Modlitba 

… 

 


