I Pi?tek Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( Mt 5,20-26): W owym czasie Jezus powiedzia? do
uczniów: Bo powiadam wam: Je?li wasza sprawiedliwo?? nie b?dzie
wi?ksza ni? uczonych w Pi?mie i faryzeuszów, nie wejdziecie do
królestwa niebieskiego. S?yszeli?cie, ?e powiedziano przodkom: Nie
zabijaj!; a kto by si? dopu?ci? zabójstwa, podlega s?dowi. A Ja
wam powiadam: Ka?dy, kto si? gniewa na swego brata, podlega
s?dowi. A kto by rzek? swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej
Radzie. A kto by mu rzek?: "Bezbo?niku", podlega karze piek?a
ognistego.

Je?li wi?c przyniesiesz dar swój przed o?tarz i tam wspomnisz, ?e
brat twój ma co? przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez
o?tarzem, a najpierw id? i pojednaj si? z bratem swoim! Potem
przyjd? i dar swój ofiaruj! Pogód? si? ze swoim przeciwnikiem
szybko, dopóki jeste? z nim w drodze, by ci? przeciwnik nie poda?
s?dziemu, a s?dzia dozorcy, i aby nie wtr?cono ci? do wi?zienia.
Zaprawd?, powiadam ci: nie wyjdziesz stamt?d, a? zwrócisz ostatni
grosz.

«Zostaw tam dar swój przez o?tarzem, a najpierw id? i pojednaj si? z bratem swoim»
Fr. Thomas LANE
(Emmitsburg, Maryland, Stany Zjednoczone)

Dzisiaj Pan, mówi?c nam o tym, co dzieje si? w wn?trzu naszych serc, zach?ca nas
do nawrócenia. Przykazanie mówi «Nie zabijaj!» (Mt 5,21), Jezus przypomina nam
jednak, ?e istniej? jeszcze inne formy pozbawienia bli?nich ?ycia. Mo?emy zniszczy?
?ycie drugiego cz?owieka, chowaj?c w naszym sercu nadmiern? z?o?? wobec niego
albo te? nie traktuj?c go z szacunkiem, obrzucaj?c wyzwiskami («Raka»;
«Bezbo?niku»: por. Mt 5,22).

Pan wzywa nas do bycia lud?mi prawymi: «Zostaw tam dar swój przez o?tarzem, a
najpierw id? i pojednaj si? z bratem swoim!» (Mt 5,24), co oznacza, ?e wiara, któr?
wyznajemy w czasie Eucharystii, powinna wp?ywa? na nasze codzienne ?ycie i
przynosi? owoce w postaci naszych uczynków. Dlatego te? Jezus prosi nas, aby?my
si? pojednali z naszymi nieprzyjació?mi. Pierwszym krokiem na drodze do tego
pojednania jest modlitwa za naszych nieprzyjació?, o co uprasza nas sam Jezus.
Je?li przychodzi nam to z trudno?ci?, dobrze jest przywie?? na my?l, odtworzy? w
naszej wyobra?ni obraz Jezusa Chrystusa umieraj?cego na krzy?u za tych, do
których ?ywimy uraz?. Je?eli za? zostali?my powa?nie zranieni przez innych,
módlmy si?, a?eby Pan zagoi? bolesne rany i obdarzy? nas ?ask?, aby?my umieli
przebaczy?. A modl?c si?, pro?my równocze?nie Pana, aby cofn?? si? z nami do
momentu uzyskania rany i zast?pi? j? swoj? mi?o?ci?, aby?my w ten sposób stali si?
wolni i mogli przebaczy?.
Mówi? o tym Papie? Benedykt XVI: «Je?li chcemy stan?? przed Nim, musimy tak?e
wyj?? na spotkanie sobie nawzajem. Dlatego trzeba nauczy? si? wielkiej lekcji
przebaczenia: nie pozwala?, aby nasze wn?trze toczy?y urazy, ale otworzy?
wielkodusznie serce na g?os bli?niego, otworzy? serce na zrozumienie go, na
ewentualne przyj?cie jego przeprosin i szczerze poprosi? go o przebaczenie».

