Škola duchovního života

XXXVIII. ODPUŠTĚNÍ
Písmo svaté:
Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když
se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti nejvíc
sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát. Nebeské království se podobá králi, který
chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli
mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím
zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit.
Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a
všechno ti zaplatím!' A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu
odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě,
který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho
druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!'
On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho
druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli
svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem
ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako
jsem se smiloval já nad tebou?' A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud
by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý
svému bratru ze srdce neodpustíte." (Mt 18,21-35)

Katechismus:
Je hrozné, že proud milosrdenství nemůže do našeho srdce proniknout, jestliže
jsme neodpustili těm, kdo nás urazili. Láska, jako Kristovo tělo, je nerozdělitelná:
nemůžeme milovat Boha, kterého nevidíme, jestliže nemilujeme bratra nebo sestru,
které vidíme. Odmítneme-li odpustit našim bratřím a sestrám, naše srdce se uzavře
a jeho tvrdost je učiní nepropustným pro milosrdnou lásku Otce; vyznáním hříchů
se naše srdce však otevírá jeho milosti. (čl. 2840 KKC).

Text k prohloubení meditace:
Odpouštět, být milosrdný je velmi těžké, daleko těžší než vykonat půst nebo dát
almužnu, k čemuž jsme v postní době vybízeni. Odpustit totiž neznamená jenom
něco dát jako věc, čas atd. jak je to u půstu a almužny, ale znamená to prominout
něco, co nám byl druhý dlužen. Odpuštění neznamená jenom „zahladit dluh“, ale
zároveň to znamená prominout selhání a podvod, který na nás učinil ten druhý, když
oklamal naši důvěru. Proto je tak velmi těžké najít člověka, ve kterém by odpuštění a
milosrdenství vůči druhým bylo dokonalé. Nedokonalost odpuštění se pak projevuje:
špatnou myšlenkou, předsudkem, záští, opovržením, odstupem, pomluvou,
kritizováním, závistí, žárlivostí, bezcitností a povýšeností v chování k druhým. To
všechno mluví o tom, že člověku schází milosrdenství. Kolik je to situací a okamžiků,
kdy se v nás nespustilo milosrdenství vůči druhým? Podívejme se dnes trochu víc do
svého srdce: jsi milosrdný ke všem? Uvědomme si, že milosrdenství je veliký dar od
Pána, protože milosrdenství je odpuštění, a odpuštění je vzkříšení a vzkříšení je
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souhrnem celého velikonočního tajemství. Milosrdenství, odpuštění, velikonoční
tajemství je Kristus sám. Pokud Kristu nepatří celá naše osoba, tak prostor v nás,
který Kristu nepatří, není místem milosrdenství Vzkříšeného, není místem odpuštění,
není územím Kristovým, tedy je místem ve kterém schází milosrdenství. Kdyby se
nám podařilo mít myšlení, vůli, srdce, pocity, pohledy, úsměvy, chování opravdu
jednoduché a čisté, byli bychom opravdu milosrdní a byli bychom jako žijící Kristus.
Jestliže nejsme milosrdní vůči bližnímu, tak první pravdou je, že máme v sobě hodně
pýchy, protože nevidíme kolik nám odpustil Bůh, a proto se nám nedaří odpouštět
druhým. Abychom mohli prokazovat milosrdenství druhým a sami zakusit
milosrdenství Boží, musíme být milosrdní, jako je milosrdný Bůh vůči nám.
Milosrdenství je esence lásky. Láska Krista vůči nám se jmenuje
MILOSRDENSTVÍ, láska k bližnímu se jmenuje milosrdenství. Kristovo
milosrdenství s sebou nese přijetí bližního s jeho omezeností, s nedostatky, se
slabostmi, se zatvrzelostí, s nechápavostí i s nespravedlivostí. A toto je kriterium i pro
naše jednání! Jestliže nepřijmeme toto kriterium milosrdenství, nepodaří se nám jít
v duchovním životě dopředu: odstraň všechno co brání růstu tvého milosrdenství,
protože duchovní růst je totožný, je odpovídající růstu milosrdenství v tobě! Kdyby se
nám podařilo přistoupit s trochu větší pokorou ke svým slabostem, jistě bychom více
pochopili a přijali milosrdenství Boží, a pak bychom s větší upřímnosti prokazovali
milosrdenství druhým. Láska k bližnímu se ukazuje více když člověk miluje
v utrpení, než když miluje v radosti. Když myslíš na druhé: kolik pochopení, kolik
pokory, dobroty, vnímavosti, trpělivosti jsi s nimi měl. Nebo myslíš jen na to co
všechno jsi pro druhé udělal, připomínáš si jen své činy. Odpuštění neznamená totiž
jen upokojení situace s druhým člověkem, ale je usmířením, což znamená, že
odpouštějící nejenom, že nemá zášť vůči druhému a „jde si svou cestou“, ale dává
druhému dobro tak, že ho miluje, i když ve svých emocích mu to zatěžko. Bližní se
nám připomíná tolikrát kolikrát jsme mu odpustili, kolikrát jsme měli pochopení,
kolikrát jsme řekli vlídné slovo, i když to bylo doprovázeno bouří utrpení, které
člověk bohužel kvůli hříchu pociťoval ve svém nitru.

Předsevzetí:
Budu-li v radosti, nezastavím se u ní, budu-li unavený, uteču se k
Ježíši, který mě občerství, budu-li pokoušen, nebudu mít strach, Ježíš je
se mnou, budu-li slabý, o to víc budu pokorný a hned poprosím Ježíše
o odpuštění. Půjdu odpustit bližnímu a nezadrhnu se na urážce!
Myšlenka na závěr:
„Milosrdenství je největší vítězství na světě, protože odpuštění vítězí nad
urážkou, světlo nad temnotou, dobro poráží zlo a Vzkříšení triumfuje nad
smrtí. “ (Mons. P. Galeone 19. 4. 2009)
______________________________________
PRAVIDELNÝ ROGRAM SPOLEČENSTVÍ
17.30 adorace v kostele s možností svátosti smíření; 18.00 mše svatá v kostele; po mši sdílení v kryptě
a malé občerstvení u „kulatého stolu“. Katecheze a další informace nalezneš:

http://spolotcepia.signaly.cz/
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