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Věřím v ´odpuštění hříchů´
Podmínkou odpuštění není pokoření, ale uznání pravdy (P. Aleš Opatrný)
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Je jednou ze základních charakteristik církve, že je to společenství lidí, kterým bylo
odpuštěno a kteří mají být odpouštějícími. Podmínkou odpuštění není pokoření, ale
uznání pravdy - to, že uznám: ano, chybil jsem. Odpuštění je na jedné straně něco, co je pro
život naprosto nezbytné, a na druhé straně je to něco, co je těžko dosažitelné.
Křesťanství přináší do problematiky odpuštění nový pohled. Nejenom, že Bůh odpouští nám,
když my odpouštíme, ale také my jsme schopni odpouštět druhým, protože nám je
odpouštěno. Z tohoto hlediska je jasné, že církev není nějaká "superdokonalá" společnost,
kde se zlo nevyskytuje, ale je to společenství lidí, kteří odpouštějí, nechají si odpouštět, a
kteří si odpouštějí navzájem. Tedy, jsme-li opravdu křesťané, nejsme lidé lepší, ale jsme
lidé, kteří mají lepší zkušenost s odpouštěním. Já mohu jít úplně špatně - to je ten hřích,
kterému se říká těžký, smrtelný - tak, že se s Bohem naprosto míjím. Mohu jít sice k Bohu,
ale nechám se na té cestě brzdit, táhnu ranec zbytečné přítěže - a to je to, čemu se říká hřích
lehký, to co mne na té cestě brzdí, případně mne to z té cesty odvádí.
Vztahu k Bohu se tedy týká všechno, co děláme špatně a všechno to dobré, co neděláme, ač
bychom to dělat mohli. V téhle šíři by tedy člověk mohl vidět hřích. Určujícím pohledem k
tomu by tedy mohlo být stále vědomí, že Bůh nás miluje. Bůh si nás zamiloval - to je
počátek všeho a to určuje moje jednání. Jestliže mne Bůh miluje, pak je jasné, že mu na
mně záleží. Bůh nikdy nikým nepohrdá a tak mu žádný jednotlivec není málo. Člověk je
Bohem hledán a s tím, že ho Bůh hledá, se setkává v určitých konkrétních podobách. Jestliže
uvěřím v Boha takového, jaký je, jestliže přijmu Krista, pak jsem byl sám nalezen. Tím
prvním bodem, který vede k odpuštění, je víra. Spása z víry v Krista. Kristus za nás
zemřel, za naše hříchy, a jestliže my tuto skutečnost vírou přijmeme, pak se v nás víra
začíná uskutečňovat.
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