Žijeme takto…
Sila odpustenia
Flora

Keď sa pred tromi rokmi
moji
rodičia
rozviedli,
myslela som si, že nikdy
nedokážem odpustiť môjmu
otcovi. Hlboko ma sklamal:
on, ktorý bol pre mňa
vzorom, dal prednosť inej
rodine pred našou. Ale vo
vnútri som predsa len
pociťovala potrebu odpustiť
mu.
Pred niekoľkými dňami mi
telefonoval: „Dnes večer sa
pre teba zastavím a pôjdeme
spolu na večeru.“ Bola som
veľmi šťastná!

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.

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.
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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BUDEM SA SNAŽIŤ:
BYŤ PRIPRAVENÝ
ODPUSTIŤ
A ZAČAŤ ZNOVA

„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 apoštola Pavla Efezanom
sa vzťahuje na Starý zákon, keď sa
Boh zjavil Mojžišovi na vrchu Sinaj a
vyhlásil o sebe, že je Bohom
„milosrdným“.
Boh dáva spoznať starostlivosť
o každé svoje stvorenie podobne
ako matka o svoje dieťa – má ho
rád, dáva naň pozor, ochraňuje ho,
stará sa oň.

Boh, milosrdný otec, je v Evanjeliu
symbolizovaný v mnohých
podobenstvách (ako dobrý pastier,
ako milosrdný Samaritán…)
Aj voči každému z nás sa Boh
prejavuje ako bohatý na
milosrdenstvo a nesmiernu lásku,
pripravený odpustiť a obnoviť svoju
dôveru od chvíle, keď nám daroval
plnosť života prostredníctvom
Ježiša.
Neexistuje stav hriešnosti či
osamelosti, v ktorom by chýbala jeho
prítomnosť, kde by nebol po našom
boku, aby nás sprevádzal na našej
ceste, kde by nám nedôveroval,
nedal možnosť povstať či silu stále
začínať.

Zamyslím sa, kedy som
zakúsil a spoznal Božiu lásku
ku mne.

Keď je Boh voči nám taký
bohatý na milosrdenstvo a má
k nám nesmiernu lásku, aj my
sme povolaní k milosrdenstvu
voči druhým. Ak on miluje zlých
a ľudí, ktorí majú nepriateľský
postoj, aj my sa musíme naučiť
milovať tých, ktorí nie sú „hodní
lásky“, dokonca aj nepriateľov.

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.

Komu môžem dnes
odpustiť? Koho môžem
poprosiť o odpustenie?

