2. téma: „Blahodárnost a současně nezbytnost odpuštění“
Biblický úryvek: Mt 18,21-22

O odpouštění
Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému
bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „pravím ti, ne
sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“

Promluva:
Pomůcky: provázek s uzlíky.

Určitě se nám někdy stalo, že jsme se s kamarádem nebo kamarádkou pohádali.
To naše přátelství se zašmodrchalo nebo přesněji řečeno zauzlovalo. Co se může
zauzlovat? No, například provázek. Představme si tedy provázek, který má na sobě
několik uzlíků. Co by takové uzlíky mohly představovat? Třeba to, když se s někým
pohádáme nebo o někom řekneme něco ošklivého nebo někoho uhodíme. Může se
také stát, že tyto věci udělá někdo nám. A toto, jsou takové uzlíky, které se udělaly
tímto vším. Nejdůležitější otázka, ale je: Jak tyto uzlíky odstranit? Jak vyřešit tyto
těžké chvíle v našem životě?
a)

Najdou se lidé, kteří vezmou obě strany provázku a budou tahat vší silou,

jenže každý na svou stranu. Co se stane? Uzlíky se nám budou utahovat, stanou se
ještě tvrdšími. To není dobře.
b)

Najdou se lidé, kteří nebudou dělat nic, aby nic nepokazili, aby uzlíky

neutáhli ještě víc nějakým špatným pohybem. Stejně jako nedokázat přiznat si vlastní
chybu nebo ji vidět jen u jiných. Také to není dobře.
c)

Je jen jedna cesta. Společnými silami najít příčinu neshody a ten uzel

rozvázat.
Pokusme se tedy rozvázat naše uzlíky špatných jednání v našem životě. Dejme
si pozor, jak se při tom chováme nebo co říkáme. Určitě se nám do toho zpočátku
nebude příliš chtít, určitě se nám to bude zdát příliš těžké. Ale proč třeba nepoprosit

někoho, kdo by nám s tímto uzlíkem v našem životě pomohl. Třeba dobrý kamarád,
kamarádka nebo někdo z dospělých.
Každý takový nezauzlovaný provázek je dlouhý a sahá až k Bohu. Jenže našim
špatným jednáním tento provázek nejen že uzlujeme, ale dokonce přetrháváme. Pokud
je nám líto, že jsme udělali něco špatného, opět se přivazujeme k Bohu. Možná že
provázek bude kratší, ale díky lítosti budeme blíže Bohu.
Kolikrát máme tedy rozvazovat takové uzlíky? Svatý Petr uvažoval jako většina
lidí v té době: odpustit se má, i opakovaně. Ale pořád dokola to nejde. Očividně si
myslí, že je dostatečně velkorysý, když by byl ochoten odpustit až sedmkrát: „Mám
odpustit až sedmkrát?“ Odpověď Pána Ježíše ho asi pěkně usadila: „Ne sedmkrát,
sedmdesátkrát sedmkrát!“ Představme si tedy sedmdesát sedm uzlíků? Že je to mnoho.
Pán Ježíš nám tedy říká, že se máme snažit ty uzlíky rozvazovat mnohokrát – neustále.
Možná nám to někdy půjde snadno, ale najdou se chvíle, kdy to půjde těžce. Přesto to
nikdy nevzdávejme.
Přímluvy:
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že nám vždycky odpouštíš, a prosíme Tě, ať my umíme
odpouštět druhým.
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že nad námi nikdy nelámeš hůl, a prosíme Tě, ať máme vždy
ochotu napravit to, co jsme udělali špatně.
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že nikdy není pozdě napravit to, co jsme udělali špatně, a
prosíme Tě, když si s nápravou nebudeme vědět rady, pošli nám do cesty někoho, kdo nám
pomůže.
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že Ty nám vždy nabízíš usmíření jako první, prosíme Tě,
abychom i my, když někomu ublížíme, dokázali přijít s prosbou o odpuštění jako první.
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že u Tebe můžeme najít útěchu, když nám někdo ublíží.
Prosíme Tě, ať i my dokážeme druhé podepřít.

