
Łukaszowe  summaria  pokazują,  że  pierwszy  Kościół  był  czymś  doprawdy
niezwykłym.  Wspólnota,  w  której  istnieją  tak  silne  więzi,  oparta  na
codziennej  Eucharystii  i  modlitwie,  jednoczącej  wszystkich  bez  wyjątku
uczniów Chrystusa i dającej im prawdziwą radość... Dzisiaj trudno nam to sobie
nawet  wyobrazić.  W  pewien  sposób  kontynuują  tę  tradycję  zgromadzenia
monastyczne (a także rekolekcje ruchów oazowych, czy innych wspólnot), ale
czy sens ich istnienia nie budzi naszych wątpliwości? A może chodzi między
innymi  o  pokazanie  nam,  katolikom,  że  mimo  wszystko  można  jeszcze  tak
żyć?

Świat się zmienił i nie sposób teraz namawiać, byśmy wszyscy wrócili do tego
trybu  życia.  Z  pewnością  nie  jest  to  możliwe.  Ale  może  dobrze  sobie
przypomnieć,  jak  silnie  wspólnotowy charakter  chrześcijaństwa wyłania się z
tego  fragmentu  Pisma  Świętego.  Wiara  przeżywana  samotnie  byłaby  dla
tamtych  ludzi  zupełnie  nie  do  pomyślenia.  Już  wcześniej
Chrystus  dążył  do  tego,  by  Jego  uczniowie  przebywali  wspólnie  i  razem
doświadczali Bożej rzeczywistości.  "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię
moje, tam Ja jestem pośród nich" (Mt 18, 20).

Przeczytaj fragment z Pisma Świętego

                                                      

                                                            Życie pierwotnego Kościoła
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń
ogarniała  każdego,  gdyż  Apostołowie  czynili  wiele  znaków i  cudów.  Ci  wszyscy,  którzy
uwierzyli,  przebywali  razem  i  wszystko  mieli  wspólne.  Sprzedawali  majątki  i  dobra  i
rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc
chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili  Boga, a cały lud
odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali
zbawienia.

Rozważanie:  Te słowa Jezusa nie straciły ważności. Wzajemne umacnianie w wierze
i wspólne doświadczanie Bożych tajemnic nadal są dla nas w zasięgu ręki. Można się
postarać,  by nie ograniczały się one jedynie do niedzielnej  Eucharystii,  i  naprawdę
warto to uczynić! Bowiem wspólnie przeżywana wiara jest czymś bardzo ważnym – i
bardzo pięknym. 
Życie  pierwotnego  kościoła.  Wydaje  się  jak  z  bajki.  Apostołowie  czynili  wiele
znaków i cudów, a widząc je,  lud nawracał się i  dostępował  zbawienia.  Spożywali
posiłki w radości i prostocie serca



.Wierni  przebywali  razem,  razem dzieli  się  chlebem i  trwali  razem na modlitwie.
Jakże  odmienny  kształt  miał  Kościół!  Jakże  różnił  się  od  dzisiejszego.  Ale  nie
wszędzie  przyjęła  się  zasada  wspólnych  dóbr.  Zapewne  taki  kształt  wspólnoty
odpowiadał  ówczesnym  stosunkom  społecznym.  Bezpośredniość  kontaktów  była
większa, a bycie poza wspólnotą równało się śmierci (oczywiście nie w dosłownym
znaczeniu). Wygnanie było jedną z najcięższych kar. Dlatego też wspólnoty były tak
mocno zacieśnione, a kontakt bezpośredni.

Kościół  jest  powszechny.  Jego  istnienie  opiera  się  na  wspólnocie.  „Kościół”  ze
staropolskiego  znaczy  ‘zwołanie,  zgromadzenie’;  „ekklesia”  z  greki  to  również
zgromadzenie. Jakież czasy mamy, jakie czasy przeżywamy, kiedy słowo „Kościół”
najczęściej kojarzone jest z instytucją, a nie z drugim człowiekiem. Oczywiście gdy
liczba wiernych zwiększała się, potrzebne było zorganizowanie wspólnoty. Z czasem
zaczął się rysować dystans między ludem a duszpasterzem. A właśnie w dzieleniu się
chlebem (w bardziej radykalnej wersji – w dzieleniu się wszystkim), w kontakcie z
innymi objawia się istota Kościoła. 

Módlmy się:   Panie Jezu Chryste, który w czasie Ostatniej Wieczerzy modliłeś się o
jedność  Kościoła,  naucz  nas  być  prawdziwą  wspólnotą,  zjednoczoną  w  Twoim
imieniu  i  potrafiącą  dzielić  się  dobrami  doczesnymi.   Który  żyjesz  i  królujesz  z
Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego. Bóg na wieki wieków. Amen

Zadanie:      Zastanów się dobrze i pomyśl:  czy przeżywasz swoje chrześcijaństwo
prawdziwie, we wspólnocie? Jaki jest Twój stosunek do dóbr materialnych? 


