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Upomnienie braterskie
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli
cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo
trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha,
niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój
Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.
Mt 18, 15–20

W księdze Rodzaju w czwarPrawdziwa wspólnota miłości jest jak gąbka: ma
tym rozdziale, dziewiątym wersie zdolność wchłaniania i rozładowywania nienawiści, łaczytamy jak Kain pytany o los swego
brata Abla, którego zabił, odpowiada godzenia sporów, szukania wspólnych rozwiązań.
Bo przyznajmy się szczerze, że w tramwaju iautobusie,
Bogu: „Czyż jestem stróżem brata
mego?”. Słowo Boże sprzeciwia się w pracy i w kolejce w przychodni, przy obiedzie i wdrodze do
naszej obojętności i podaje jedno- kościoła – tematem numer jeden są ludzkie słabości, błędy
znaczną odpowiedź: Tak, jesteś od- i grzechy. Bolesne jest obmawianie w gronie rodzinnym lub przyjaciół. Gotowych do obmawiania można liczyć w milionach,
powiedzialny za swojego brata!!!
I o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. To Słowo o każdym z a jak trzeba kogoś upomnieć, to nie ma chętnych, ani jednego.
nas, którzy widzimy brata upadającego w grzech. „Gdy brat twój
Jezus nigdy nikogo nie obmawiał – ale w najzgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozy- większym grzeszniku potrafił dostrzec dobro… bo tego
skasz swego brata”. Jednak upomnienie powinno być tajemne, by
chciał… a ja... nie chcę. Tak!!!
ochronić dobre imię w końcu naszego Brata.
To prawda, że nie chcę. Wystarczy tylko przypomnieć
Niestety, w praktyce często robimy coś przeciwnego –
sobie,
jak
często zabieram głos na temat czyichś wad, ukrywając
a jeśli postępuję przeciwnie, niż Bóg do mnie mówi, to znaczy
lub
pomijając
dobro, które jest również w tym człowieku, oraz c( o
że jestem przeciwny Bogu, gdyż sprzeciwiam się Jego wskazaważniejsze)
komu
o tym mówię. Bo można uśmiechać się przy
niom. Bo prawdą jest, że często rozmawia się i szemrze
danej
osobie
i
udawać
życzliwego, a poza plecami trąbiąc o nim–
z innymi ujawniając to, co było ukryte, a niewielu tylko ma
samemu
udając
czyściutkiego…
odwagę ostrzec zainteresowanego. I jeśli tak robię, jeśli nie
Jezus zawsze widział dobro w człowieku, a jeśli zabierał
mówię prawdy komuś lecz poza jego plecami opowiadam
wszystkim tylko nie jemu - jestem wprost PRZECIWNY BO- głos na temat cudzych wad, czynił to zawsze wformie miłosnego
upomnienia.
GU, który dziś w Ewangelii mówi coś zupełnie innego.
Upomnienie, nie należy do przyjemnych. Kosztuje wiele.
Cóż pomoże rozprawiać o chorobie innych, jeśli nikt
nie leczy chorego? Trzeba natomiast starać się „pozyskać” brata, Można się narazić. Można stracić przyjaciela. Można stracić dobre
gdyż jego zguba jest szkodą dla niego idla całej rodziny czy imię u szefa czy przełożonego chcąc zyskać go dla Boga…
wspólnoty, lecz pozyskanie jest „zyskiem” dla wszystkich.
Miejmy jednak odwagę upomnieć drugiego człowieka,
ale
wstydźmy
się każdego słowa, które jest obmową. Miejmy też
Do tego jednak trzeba dużo pokory, delikatności
odwagę
przyjąć
upomnienie, oile pochodzi ono z ust człowieka
i dyskrecji: mamy przecież pomagać powstać, a nie poniżać –
stąd owo zastrzeżenie: zrób to w cztery oczy. To da poczucie bez- zatroskanego o nasze dobro.
pieczeństwa i pomoże przezwyciężyć lęk, da gwarancję, że przyBowiem braterskie upomnienie - może być wyrazem
chodzisz pomóc, a nie wymądrzać się i karać.
miłości, znakiem troski o człowieka, o jego szczęście, a przeAle Jezus jest realistą i nie łudzi się, że to od razu pomo- milczanie prawdy by się nie narazić - może być złem jemu wyże. Zło jest nieraz bardzo mocno zakorzenione wczłowieku rządzonym. Tylko jak nie chcę się drugiemu narazić, to czy
i może się nie ugiąć przed słowem prawdy. Dlatego Jezus zaleca wtedy BOGU SIĘ NIE NARAŻAM...
cierpliwość i łagodzące działanie całej Wspólnoty Kościoła.
- Wasz w Jezusie Chrystusie o. Marcin Ciechanowski
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Pierwsze czytanie
Obowiązek upominania
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
To mówi Pan: „Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś słysząc z mych ust
napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: »Występny musi umrzeć«, a ty
nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę”.
Ez 33, 7–9

Psalm
Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Refren.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Refren.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła”.
Refren.
Ps 95 (94),1–2.6–7ab. 7c–9 (R.: por. 7c i 8a)

Drugie czytanie
Miłość jest wypełnieniem Prawa
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem
miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj,
nie kradnij, nie pożądaj” i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość
jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
Rz 13,8–10

