X Czwartek okresu zwyk?ego
Tekst Ewangelii ( Mt 5,20-26): 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.

«Je?li wasza sprawiedliwo?? nie b?dzie wi?ksza (...) nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego»
P. Julio César RAMOS González SDB
(Mendoza, Argentyna)

Dzisiaj, Jezus zaprasza nas do wyj?cia ponad to, co prze?ywa cz?owiek
praworz?dny. Mimo nie pope?niania z?ych uczynków, cz?sto w przyzwyczajeniu
twardnieje nasze pragnienie d??enia do ?wi?to?ci, wygodnie nam z rutynowym
zachowywaniem si? dobrze, i nic wi?cej. ?wi?ty Jan Bosko mawia?: «Dobre jest
wrogiem tego co optymalne». To do tego odnosz? si? s?owa Mistrza, który zaprasza
nas do robienia rzeczy, “wi?kszych” (por. Mt 5,20), które maj? inn? podstaw?.
Wi?ksze rzeczy, które paradoksalnie, czerpi? z mniejszych, z najmniejszych. Z?o?ci?
si?, lekcewa?y? i zaprzecza? brata nie jest zachowaniem odpowiednim dla ucznia

Królestwa, który zosta? powo?any by by? —nie mniej ni wi?cej— jak sol? ziemi i
?wiat?em ?wiata (por. Mt 5,13-16), wed?ug B?ogos?awie?stw (por. Mt 5:3-12).
Jezus, jako autorytet, zmienia interpretacj? negatywnego przykazanie “Nie zabijaj”
(por. Wj 20,13) na pozytywn? interpretacj? g??bokiego i radykalnego wymogu
pojednania, zestawiona —aby nada? jeszcze wi?kszy nacisk— z kultem. Tak wi?c,
nie ma odpowiedniej ofiary gdy «wspomnisz, ?e brat twój ma co? przeciw tobie» (Mt
05,23). Dlatego wa?ne jest rozwi?za? ka?dy spór, bo inaczej niewa?no?? ofiary
zwróci si? przeciwko tobie (Mt 05,26).
Wszystko to mo?e porusza? tylko wielka mi?o??. ?wi?ty Pawe? mówi nam:
«Albowiem przykazania: Nie cudzo?ó?, nie zabijaj, nie kradnij, nie po??daj, i
wszystkie inne - streszczaj? si? w tym nakazie: Mi?uj bli?niego swego jak siebie
samego! Mi?o?? nie wyrz?dza z?a bli?niemu. Przeto mi?o?? jest doskona?ym
wype?nieniem Prawa» (Rz 13,9-10). Pozwól nam odnowi? si? w darze mi?o?ci —w
najdrobniejszych szczegó?ach— wobec naszych bli?nich, a nasze ?ycie b?dzie
najlepsz? i najbardziej autentyczn? ofiar? dla Boga.

