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Sir 28, 2

“Odpusť svému bližnímu, pokud ti
ukřivdil; až ty budeš jednou prosit,
budou i“ tobě hříchy odpuštěny.“
Ve společnosti, jakou je ta naše, v níž
žijeme, není odpuštění na pořadu dne.
Jak odpustit tomu, kdo nás hluboce
zasáhl tím, že zklamal naši důvěru?

SÍLA ODVAHY
Prvním spontánním krokem je pomsta,
odplatit zlo zlem a spustit tak spirálu
nenávisti a agresivity. Nebo přerušit
jakýkoli vztah a živit v sobě zášť
a nenávist.
Slovo Boží razantně vstupuje do
nejrůznějších konfliktních situací
a jednoznačně nabízí to nejtěžší
a nejodvážnější řešení: odpustit.

VŽDY JE MOŽNÉ ZAČÍT ZNOVU
I my děláme chyby a pokaždé
chceme, aby nám bylo odpuštěno!
Prosíme a doufáme, že nám bude dána
nová šance začít znovu, že nám budou
druzí opět důvěřovat. Když je tomu tak
s námi, nebude tomu tak i s druhými?
Nemáme milovat bližního jako sebe
sama?

NAD ZLEM ZVÍTĚZIT DOBREM

Odpuštění není
znamením slabosti.
Odpuštění je skutek vůle a bdělého
rozumu, tedy svobody, která spočívá
v tom, že přijímáme bratra takového,
jaký je, navzdory zlu, které nám učinil,
tak jako Bůh přijímá nás hříšníky
navzdory našim nedostatkům.

NAŠE ZKUŠENOSTI

Odpuštění
je život
Will 16 let
VŽDYCKY JE MOŽNÉ ODPUSTIT!
Po rozvodu mých rodičů jsem začal mít
více těžkostí se svou matkou, náš vztah se
změnil. I když jsme bydleli v jednom domě,
měl jsem dojem, že se mnou nejednala
jako se svým synem, ale jako s někým,
koho musí vychovávat.
Vnímal jsem, že stejný postoj měla i k
mému bratrovi.
To pro mě byla ještě větší bolest. Byl jsem
smutný z jejího chování doma i venku,
mimo domov.
Vyrůstal jsem s velkou zlobou vůči ní
i vůči jejímu způsobu chování…
Po dlouhém období, kdy jsme takto žili, se
rozhodla, že změní život, protože si
uvědomila, že ztrácela čas, jenže já jsem ji
ještě nedokázal přijmout: bolest, kterou mi
působila, se ve mně zdála být
nesmazatelná a bylo pro mě moc těžké ji
odpustit.
Když jsem nad tím více přemýšlel,
uvědomil jsem si, že to byla velká
bolest i pro mě.
Řekl jsem si: odpuštění musí vyjít ode mě
a měl bych dokázat ji vidět novýma očima.
Přesto všechno, že jsem si toho byl
vědomý, bylo pro mě těžké, ji mít rád.
Jednou večer při osobním rozhovoru
s Ježíšem jsem ho prosil, aby moje
láska k ní byla větší než nenávist,
kterou zakouším. Nyní bojuji, abych
svou lásku k ní ukázal v malých věcech.
Abych ji mohl mít rád, cítil jsem, že ji
musím vidět novýma očima a že důležité je
dobro, které mi prokazuje teď. Dostal
jsem sílu jí odpustit, pomalu cítím, že
bolest odešla a že je důležité, snažit se
dívat se na sebe pořád nově, začínat
znovu pokaždé, když chybujeme.

Stalo se ti, že jsi prožil podobnou
zkušenost i ty?
centro.rpu@focolare.org

