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WSZYSCY JESTEŚMY JEZUSA
„A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, 
i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.” /1 Kor  1,10/
Źródłem jedności we wspólnocie jest Jezus, to On nas to zaprosił i przyprowadził.  Bóg też jest celem każdej  
wspólnoty, po to jesteśmy we wspólnocie, by łatwiej nam było Jego szukać, ale też o Nim świadczyć. 
Wspólnota chrześcijańska jest znakiem Bożej obecności w świecie, dlatego trzeba się troszczyć o jej zdrowie.  
Nie  chodzi  o  to,  by  na  zewnątrz  wyglądać  ładnie  i  dobrze  sie  prezentować  z  daleka,  ale  by  promienieć  
„wewnętrznym blaskiem”, Jezusem, którego nic nie przesłania. 
To, że wszyscy jesteśmy Jezusa nie znaczy, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że tak samo wszystko odbieramy, tak  
samo działamy. Prawdziwa jedność zakłada różnorodność i tylko wtedy będzie ona prawdziwa,  kiedy będzie  
szanowała fakt oczywisty i podstawowy, iż w danej wspólnocie ludzi – w jakiejkolwiek wspólnocie ludzi – każdy  
z jej  członków  jest  indywidualnością,  każdy  jest  inny,  jest  po prostu  sobą.  Dlatego  prawdziwa  jedność  –  
to nie identyczność, a budowanie jedności, owo docieranie się do siebie nawzajem – niekiedy jest prawdziwym  
ścieraniem się ze sobą – ale ważne jest by na początku i na końcu każdej naszej decyzji, każdego działania był  
Jezus. Jeśli nie zapominamy o Jezusie, a umiemy zapomnieć o sobie – to zawsze zgoda jest możliwa, a Boże  
błogosławieństwo jest przy nas.

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Wprowadzenie w temat spotkania 
Co nas dzieli, co nas łączy?
W  formie  zabawy  na  rozpoczęcie  spotkania,  prosimy  uczestników  o  wymienienie  największych  różnic  
i  największych  podobieństw  między  członkami  danej  grupy  dzielenia  (można  również  zachęcić  do  
znalezienia podobieństw lub różnic fizycznych np. wszyscy mają brązowe oczy albo okulary itp.)

3. Dzielenie się Słowem Bożym 
3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz Karty Grupy 33

Z Pisma Świętego:
 „A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni,  

i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem 
o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was  
mówi:  «Ja  jestem  Pawła,  a  ja  Apollosa;  ja  jestem  Kefasa,  a  ja  Chrystusa».  Czyż  Chrystus  jest 
podzielony?  Przeto przypatrzcie  się,  bracia,  powołaniu  waszemu! Niewielu  tam mędrców według 
oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie 
w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie  
jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest,  
unicestwić,  tak  by  się  żadne stworzenie  nie  chełpiło  wobec  Boga.  Przez  Niego  bowiem jesteście  
w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i  sprawiedliwością, i  uświęceniem,  
i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.  /1Kor 1,10-13a.26-31/

Z Karty Grupy 33:
„Duch chrześcijański to duch jedności, dlatego szukamy możliwej jedności między sobą, jedności  

z  innymi  chrześcijanami  oraz  z  wyznawcami  innych  religii,  a  także  z  osobami przekonaniach 
niereligijnych.”

3.2. Chwila refleksji Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym,  
jak te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania. 

3.3. Dzielenie Krótkie wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło  
w nich usłyszane Słowo Boże i pozostałe teksty. 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:

Co najbardziej zagraża jedności? Jak wypracowywać zgodę we wspólnocie? 

4. Modlitwa na zakończenie spotkania
Uwaga 
Tekst pisany małymi literami kursywą, jest tekstem wyjaśniającym dla osoby prowadzącej spotkanie, ma być pomocą dla  
niego ukierunkowującą na cel spotkania. Nie jest on przeznaczony dla pozostałych uczestników spotkania (nie należy go  
czytać na spotkaniu.


