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Cheścijanie!
Czyli prawdziwie 
bracia i siostry w 

Panu Jezusie, prawda? 
Gdy ytałam niedawno po raz któryś tzw. 

Arcykapłańską modlitwę Pana Jezusa, udey-
ły mnie te słowa: „Aby wszyscy byli jedno, 
jak Ty, Oje, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni 
w nas jedno byli, aby świat uwieył, że Ty 
mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą 
mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jeste-
śmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli dosko-
nali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie 
posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiło-
wałeś” .(Ewangelia Jana 17,21–23)

 Aby byli JEDNO. Aby byli DOSKONALI W 
JEDNOŚCI.  AbyśMY byli… Po co? „Aby świat 
uwieył, ŻE TY MNIE POSŁAŁEŚ”. Rozumiem 
pez to, że nasza, drodzy cheścijanie, jedność 
uwiarygodnia fakt, że Jezus został posłany 
pez Boga, że wszystko to, co mówił, było 
i jest prawdą, że jest jedynym Synem Bożym, 
Zbawicielem świata. Nie mamy być jednością, 
żeby nam było dobe (choć tak będzie!) y 
żeby reklamować cheścijańskie slogany, ale 
po to, żeby świat rozpoznał pez nas Jezusa! 
Jakkolwiek banalne i oywiste może Wam 
się to wydawać, na mnie pojęcie tej odpowie-
dzialności zrobiło piorunujące wrażenie. To, jak 
żyję z innymi dziećmi Bożymi, świady światu 

o Jezusie. Nie o mnie, nie o Kościele, nie 
o wiee. O samym Jezusie. Oywiście On 
nie potebuje mojego świadectwa, bo zwykłe 
kamienie mogłyby to zrobić dużo lepiej niż ja 
(Ewangelia Łukasza 19,40), ale On chce, żebym 
to ja świadyła światu. W życiu osobistym 
i w jedności z innymi ludźmi, których Bogiem 
jest Jahwe. 

Jestem zmęona naszymi potykami. I tymi 
międzywyznaniowymi, i tymi wewnętnymi. 
Batalie o obecność perkusji w kościele, nagi-
nanie prawd biblijnych w imię „pozyskania 
nowych wieących” i „otwaości Kościoła na 
świat”, poświęcanie wiele energii na komen-
towanie życia księży zamiast na dzielenie się 
osobistymi peżyciami z Bogiem (swoją dro-
gą, pamiętamy jesze o ymś takim jak „po-
wszechne kapłaństwo”?), obrastanie w hasła 
i idee w miejsce zwyajnego działania, rozwo-
ju. Jedność jest na naszej liście priorytetów, ale 
gdzieś nisko. Walymy o utymanie statusu, 
liebność parafii, bronimy tożsamości naszego 
wyznania, posiłkujemy się psychologią (uwa-
ga! nie mam nic peciwko psychologii, gdyż 
psychologiem z zawodu i zainteresowania je-
stem, jednak zauważam, że asem nierozważ-
nie koystamy z dobrodziejstw, które ze sobą 
niesie ta dyscyplina naukowa) i peróżnymi 
teoriami, zamiast brać Boże Słowo prostoli-
nijnie, dosłownie, idealnie nas diagnozujące 
i dające wskazówki do życia, za pewnik. Tro-
pimy herezje ze strachu bądź próżności, nie 
zastanawiając się, y dana rawa „jest z ludzi, 
(wtedy) wniwe się obróci; jeśli jednak jest 
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z Boga, nie zdołacie ich zniszyć, a py tym 
mogłoby się okazać, że walycie z Bogiem” (!!! 
Dzieje ostolskie 5,38–39). Uymy się „miło-
ści do świata”, a nie mamy jej dla siebie nawza-
jem. Bóg umiłował nas tak, jak swojego Syna, 
a my nie mamy tej miłości dla siebie nawet 
w Kościele, którym pecież jesteśmy – wszyscy 
peróżni „my”, któy dzięki Jego łasce uwie-
yliśmy, a nie „my”, któy otykamy się co 
tydzień w tym samym budynku.

Zawsze będziemy się różnić  i dzielić, twoyć 
grupy, zbory, Kościoły. Nam, ludziom, poteb-
na jest pewna organizacja, usystematyzowanie, 
stałość. Myślę, że to jest w poądku, dopóki 
każdy z nas twoy indywidualną jedność 
z Bogiem. Na nic wielkie rozprawy, kazania, 
obchody, posunięcia, jeśli nasze osobiste życie 
z Bogiem stoi w miejscu, obumiera. Dobe to 
wiemy, prawda? Nie myśląc o tym, co w góe, 
tak łatwo zazdrościmy sobie nawzajem, zwal-
amy się, wytykamy wady, wydajemy wyroki, 
odmieniamy na wszystkie osoby słowo „nie-
biblijnie”. I zarazem tak trudno pyjmujemy 
do wiadomości, że coś, w ym wyrośliśmy, co 
twoy nasz świat, naprawdę jest nie do końca 
biblijne i wymaga zmiany. A co możemy robić? 
Żyć w prawdzie. Nie w tej, którą kiedyś odkrył 
Luter y ktokolwiek inny, nie w tej, którą mamy 
zapisaną w mądrych księgach i opracowaniach 
i której uymy się już na szkółkach niedziel-
nych, nie weryfikując jej potem w życiu. W tej, 
którą codziennie mamy znajdywać w Biblii, 
wysłuchiwać w Jego głosie. Każdy z nas, każdy 
osobno. Dopiero wtedy możemy twoyć coś ra-
zem. Możemy się nawzajem inirować, cieszyć 
się sobą, chwalić Boga, że dzieją się cuda, które 
towayszyły uniom Jezusa, że ewangelia 
o Nim jest głoszona w mocy, wprost, w ystej 
postaci! Że wypełnia się nakaz misyjny, który 

zostawił nam Jezus, że ludzie pez moc Ducha 
Świętego są ynieni Jego uniami. Wtedy mo-
żemy twoyć Kościół ponad ludzkimi podziała-
mi. Zachęcać się nawzajem do życia w prawdzie 
i mocy z niej wynikającej, a nie wytykać błędy 
i wciąż krążyć w obszae gechu. Robić swoje, 
według własnych talentów, dostosowując się 
do uwarunkowań bądź twoąc nowe miej-
sca do działania, oddziaływać adekwatnie do 
poteb, jak i swojego temperamentu i oso-
bowości. Jezus chce nam w tym pomagać, od 
poątku do końca. Bóg nie błogosławi dopiero 
„pozytywnego wyniku”. Myślę, że On cieszy się 
już w momencie, kiedy zadajemy sobie pytanie, 
jak wygląda nasze życie. Jest z nami już na po-
ątku tej drogi, On pecież daje samo chcenie 
zmiany. Codziennie do nas puka i zapytuje.

Kochani bracia i siostry w Panu Jezusie. 
Jego łaska i miłość daje nam tak wiele. Mając 
tę obfitość na wyciągnięcie ręki, a raej ser-
ca i głowy, dajmy się znowu Bogu ukochać. 
Uokoić. Nasza praca, służba y jakkolwiek 
zadaniowo to nazwiemy, to od poątku do 
końca Jego działanie. My mamy po prostu 
z Nim żyć, jako ukochane Boże dzieci. I wal-
yć o jedność i porozumienie ze sobą nawza-
jem. Rozmawiać ze sobą pez Boże Słowo, 
dzielić się codziennymi peżyciami z Jezusem, 
cieszyć się Jego działaniem w naszym życiu 
i w tym świecie. Świat pozna Jezusa też pez 
naszą jedność, do której On nas już wyposa-
żył! On sam powieył nas Bogu, żebyśmy 
w niej żyli. Czyż to nie waniałe?!

Takie myśli w mojej małej głowie w tym 
dzisiejszym pochmurnym dniu. Dopóki jednak 
z tych myśli nie wyniknie nic namacalnego, 
nie dojdzie do żadnej zmiany w moim życiu, 
do uwiarygodnienia tych wszystkich słów, 
mój list będzie kolejnym naekaniem, upomi-
naniem, apelowaniem na siłę o do końca nie 
wiadomo co. Biorę się zatem za działanie.

Łaska Wam i pokój w Jezusie Chrystusie, 
Synu Bożym!

Aykuł pochodzi z e-a-
sopisma o relacjach i ducho-
wości „Wao”, które jest do-
stępne w całości bezpłatnie 
na www.wao.cme.org.pl. 
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