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Wspólnota upomina by powrócić do jedności

Gdy brat  twój  zgrzeszy <przeciw tobie>, idź i  upomnij  go w cztery oczy.  Jeśli  cię usłucha,  

pozyskasz swego brata. Mt 18,15

Dziś Jezus mówi nam o potrzebie szukania tego, który mimo że jest wśród nas, to jednak 

błądzi.  Zachęca by pozyskać zagubionego brata i  na nowo włączyć go w życie wspólnoty. 

Jezus  kieruje  do  nas  wezwanie  do  odpowiedzialności  za  „schodzących  z  drogi”.  Chodzi 

o  odpowiedzialność  do  końca,  aż  do  wyczerpania  wszelkich  dostępnych  możliwości. 

W  centrum  nie  stoi  problem  upominania,  ale  pozyskania  brata.  Pytanie  nie  brzmi  „Jak 

upominać  brata?”  lecz  „Jak  go  pozyskać?”  Nasza  intencja,  z  jaką  udajemy  się  do 

zagubionego, będzie opierała się na trosce o brata i wspólnotę. Podejście oparte na miłości 

gwarantuje  rozwagę,  pokój  i  mądrość  w  działaniu,  by  budować  jedność.  /na  podstawie 

„Powierzyć się Jezusowi” Ks. Krzysztof Wons SDS/

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Czytanie Słowa Bożego 

Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że  

kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne  

grzechy. Jk 5,19-20

Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.  

Gdy brat  twój  zgrzeszy <przeciw tobie>, idź i  upomnij  go w cztery oczy.  Jeśli  cię usłucha,  

pozyskasz swego brata. Mt 18,4-15

Otóż  wy nie  pozwalajcie  nazywać się  Rabbi,  albowiem  jeden jest  wasz  Nauczyciel,  a  wy  

wszyscy braćmi jesteście Mt 23,8

Prosimy  was,  bracia,  upominajcie  niekarnych,  pocieszajcie  małodusznych,  przygarniajcie  

słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! 1 Tes 5,14

3. Refleksja
 Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i zastanowić się nad tym, jak te słowa odnoszą się 

do mojego życia, postępowania. 

4. Dzielenie 
Wypowiedzi  uczestników  spotkania  dotyczące  przemyśleń  i  refleksji,  które  wzbudziło 

w nich usłyszane Słowo Boże. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego 

z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. 

Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo Boże i osobiste doświadczenie niech się łączy 

z odpowiedzią na pytanie:

Czy doświadczyłem upomnienia braterskiego i ja ono zmieniło moją postawę?

Kim jest ten, którego mogę przez upomnienie pozyskać dla wspólnoty? Jak moja z nim  

relacja może pomóc w odbudowaniu jedności?

5. Modlitwa 
 Podsumowaniem spotkania niech będzie wspólna w intencji jedności we wspólnocie.


