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W drodze do celu

Trwa Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan. Mo?e i z tego powodu w dzisiejszej liturgii S?owa
powraca temat o potrzebie budowania jedno?ci. Ju? na pocz?tku historii Ko?cio?a mi?dzy
uczniami Jezusa pojawia?y si? trudno?ci, by zachowa? jedno??. Dlatego w drugim czytaniu ?w.
Pawe? upomina Koryntian, by nie by?o w?ród nich roz?amów, lecz by zjednoczeni w Chrystusie
byli jednego ducha i jednej my?li. Zamiast by? zjednoczonymi w Chrystusie, niektórzy uczniowie
zacz?li si? bowiem gromadzi? wokó? aposto?ów: wokó? Paw?a, Kefasa lub Apollosa, jakby oni,
a nie Jezus, byli g?ow? Ko?cio?a. „Czy Chrystus jest podzielony?”, „Czy Pawe? zosta? za
was ukrzy?owany?”, „Czy w imi? Paw?a zostali?cie ochrzczeni?” - brzmi? dramatycznie
pytania Aposto?a. Problem podzia?ów mi?dzy chrze?cijanami trwa nadal, pomimo wszelkich
ekumenicznych stara?, i jest nawet wi?kszy ni? wtedy, bo przez wieki powsta?a ogromna liczba
Ko?cio?ów. Istnienie tych podzia?ów ma swoje powa?ne i rozleg?e konsekwencje równie? w
?yciu spo?ecznym, gdzie brakuje tego zaczynu i tego wzoru jedno?ci, który my chrze?cijanie
powinni?my dawa?. Jedno?? jest darem Boga. Dlatego Jezus modli? si? o jedno??. My te?
powinni?my si? o ni? modli? i to nie tylko podczas tego tygodnia. W budowaniu jedno?ci
niezb?dny jest jednak, oprócz modlitwy, tak?e nasz wysi?ek, by ?y? w mi?o?ci wzajemnej, bo
w?a?nie mi?o?? jest spoiwem jedno?ci. Jezus powiedzia?, ?e trwanie w mi?o?ci wzajemnej jest
wizytówk? chrze?cijan: „Po tym poznaj?, ?e jeste?cie uczniami moimi, je?li mi?o?? wzajemn?
mie? b?dziecie” (por. J 13,35) – dlatego ten sposób ?ycia powinien sta? si? naszym
zwyczajem. A jednak, mimo dobrej woli, ?ycie w mi?o?ci wzajemnej cz?sto jeszcze si? nie
udaje. Dlaczego tak jest?
Mo?e dlatego, ?e mi?o??, któr? w najlepszym przypadku ?ywimy wobec siebie nawzajem, jest
bardziej nasza ni? Chrystusowa. Przy pierwszych wi?kszych przeciwno?ciach nie wytrzymuje
próby, gór? bior? pretensje i ?al. Za ma?o trwamy w zjednoczeniu z Chrystusem, który
umi?owa? nas a? do oddania ?ycia. Wezwanie Jezusa: „Nawracajcie si? i wierzcie w
Ewangeli?” przychodzi teraz jak najbardziej na czasie. Aby ?y? w zjednoczeniu z Chrystusem,
trzeba wierzy? w Ewangeli?. A co mówi Ewangelia? Nie ten, Mnie kocha, który Mi mówi:
„Panie, Panie!”, lecz ten kto ?yje wed?ug woli mojego Ojca - powtarza nam Jezus (por. Mt 7,
21; ?k 13, 25-30). W?a?ciw? drog? pog??bienia jedno?ci z Jezusem jest wi?c ?ycie wed?ug woli
Bo?ej. Cz?sto jednak w wirze zaj?? codziennych, nie bez wp?ywu filozofii postmodernizmu
g?osz?cej – upraszczaj?c – ?e dobre jest to, na co mamy ochot?, ci?gle czynimy, nawet
nie?wiadomie, to, co my sami chcemy, a nie to, czego Bóg w danej chwili od nas
oczekuje. Trzeba uporz?dkowa? nasze ?ycie, post?puj?c oczywi?cie wed?ug Bo?ych przykaza?
i okre?laj?c dobrze priorytety: najpierw modlitwa, potem ?ycie rodzinne, nast?pnie praca,
rekreacja i wypoczynek. Warto ustali? rozk?ad dnia zaczynaj?c od chwili wstania a? do
po?o?enia si? spa?. Jest to wa?ne, bo skrócenie lub przesuni?cie godzin wypoczynku tworzy
nie?ad, utrudnia nasze relacje i nasz? jedno?? z Bogiem. Podczas dnia starajmy si? spe?nia?
sumiennie obowi?zki naszego stanu. Podczas pracy lub nauki b?d?my skupieni na dobrym
wykonaniu danego zadania, ?wiadomi, ?e s?u?y ono dobru bli?nich. Rozproszenia, pogaw?dki,
wycieczki po Internecie i podobne uniki w tym czasie s? ucieczk? od woli Bo?ej. Po pracy lub
nauce jeste?my zapewne zm?czeni, wracaj?c do domu czujemy potrzeb? wypoczynku. A w
domu czekaj? obowi?zki domowe, mo?e i dzieci. Starajmy si? wtedy, chocia? to kosztuje,
dawa? pierwsze?stwo pracy dla domu, a zw?aszcza przebywaniu z dzie?mi: rozmawiajmy z
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nimi, bawmy si? z nimi, zamiast ogl?da? TV lub strony internetowe. Je?li tak post?pujemy,
wówczas to co robimy ofiarowane Jezusowi staje si? modlitw? i prowadzi do pog??bienia
jedno?ci z Nim. Jego ?ycie rozwija si? w nas. Z czasem te? nasza mi?o?? do bli?nich staje si?
bardziej Chrystusowa i uzdalnia nas do budowania jedno?ci, równie? na polu ekumenicznym.
Chiara Lubich przedstawi?a nam pi?kny obraz. Mówi?a, ?e Bóg jest jak s?o?ce, z którego
wychodzi niesko?czona liczba promieni. Do ka?dego z nas dociera jeden promie? - jest to wola
Bo?a szczególna dla ka?dego. Je?li ?yjemy wed?ug woli Bo?ej, idziemy po swoim promieniu a?
ku S?o?cu i tak przybli?amy si? zarówno do Boga - S?o?ca jak i do siebie nawzajem. Czy nie
warto stara? si? po??czy? modlitw? z bardziej konsekwentnym ?yciem wed?ug woli
Bo?ej? ?wiat, by uwierzy? w Chrystusa, potrzebuje ?wiadectwa jedno?ci chrze?cijan! Sprawa
staje si? coraz bardziej pilna. Nie tra?my czasu!

Ks. Roberto
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