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Maksymilianie. A człowiek dla swego rozwoju potrzebuje innego powietrza niż oddech 
Mc Donaldów, Pizzy Hut, muzyki techno czy też wirtualnego świata komputerów.

I w tym relatywnym świecie wartości i celów, jakże aktualnie brzmią słowa naszego 
wieszcza J. Słowiackiego, który w improwizacji zagubionego Kordiana na szczycie Mont 
Blanc zawiera także wahanie i rozdarcie współczesnego człowieka.

Boże zdejm z duszy mojej jaskółczy niepokój 
Daj życie duszy i cel duszy wyprorokuj 
Jedną myśl wielką rozpal, niechaj pali żarem 
A stanę się tej myśh narzędziem, zegarem 
Pokażę ją  na twarzy, popchnę serca biciem 
rozdzwonię wyrazami i dokończę życiem
A wniosek z tego dzisiej szego rozważania? Żaden praktyczny -  nic do wykonania w tym 

tygodniu. Tylko pytanie: dlaczego, dlaczego, gdy tak wielu pragnie, by mówiono o nich, że 
naukowiec, że postępowy, że doskonały specjalista, dlaczego mało kto czeka, by mówiono o 
nim: dobry człowiek, dobry chrześcijanin katolik, prawdziwy Polak. Oto pytanie.

Ks. Robert Zapotoczny
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Jesteście świadkami

Dawniej pojęcie „powołanie” stosowało się prawie wyłącznie do ludzi i zadań obję
tych kapłaństwem lub składających śluby zakonne. Obecnie, w ślad za Soborem Waty
kańskim II, mówi się o powołaniu obejmującym wszystkich wiernych. Bóg obdarza każ
dego człowieka swoim powołaniem, daje też do spełnienia określoną misję. Ma on więc 
w swoim życiu do spełnienia jakieś zadanie. A jego życie ma sens i wartość w wymiarach 
najwyższych, odmierza je  powołanie Boże. Trzeba więc gorąco wierzyć, że życie ludzkie 
ma sens, ma swoją wartość w obliczu Boga. Każdy z nas ma zadanie odszukać swoje 
powołanie i nigdy nie stracić świadomości własnych ostatecznych zadań w świecie. Pod
stawowym zadaniem każdego chrześcijanina jest bycie świadkiem, świadczenie o Chry
stusie.

W Ewangelii czytamy, że Apostołowie zebrani w Wieczerniku w dniu Zmartwych
wstania długo nie mogli, nie chcieli uwierzyć w ten fakt ogromnej wagi. Mimo świadec
twa Marii Magdaleny i kilku kobiet, którym dane było poznać Go, jako pierwszym świad
kom. Są przygnębieni, załamani, pełni lęku, ogarnięci zwątpieniem. Do takich właśnie, 
w tym ich stanie ducha, przychodzi wieczorem Zmartwychwstały Chrystus. Ten, który 
pokonał śmierć i przyniósł światu zbawienie, przełamie też ich trwogę, wstyd i załamanie 
wiary.

Opis Ewangelii ukazuje pełną dobroci taktykę Jezusa w przełamywaniu ich stanu du
cha. Mogą tu nadal obserwować to, co tyle razy już widzieli, jakim mistrzem dialogu 
podnoszącego umysły i serca, dialogu wzniosłej miłości, jest ich Nauczyciel. Oto stanął 
pośród nich. Mogh się spodziewać, że będzie im wyrzucał niewierność, a On mówi: „Po
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kój Wam”. A gdy oni jeszcze nie mogą się pozbierać w sobie, zwraca się do nich z prosto
tą i serdecznością: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w wa
szych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Jajestem. Dotknijcie się i przekonajcie”. 
Ogarnia ich zdumienie i wielka radość. Ponieważ jednak pozostał jeszcze jakiś cień wąt
pliwości, Chrystus zdobywa się na piękny gest: siądzie wraz z nimi do stołu. „Oni podali 
Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich”.

A gdy się już w pełni przekonali o Jego tożsamości, gdy pękła w nich tama niewiary 
i zwątpienia, Chrystus ukazuje im prawdziwy i głęboki sens tego, co się z nim ostatnio na 
ich oczach działo: „Wtedy oświecił ich umysł, aby zrozumieli Pisma”. Zmartwychwstanie 
ma się stać początkiem wielkiej misji zbawczej : nawrócenia i opuszczenia grzechów wszyst
kim narodom. Im zaś przypada w tej misji rola świadczenia. Mają po prostu głosić wszę
dzie i wszystkim o życiu Jezusa, Jego śmierci i Zmartwychwstaniu. O tym, czego sami 
osobiście doświadczyli. Co widzieli i słyszeli. „Wy jesteście -  jak mówi do nich Zmar
twychwstały -  świadkami tego”.

Apostołowie wkrótce, bo za kilkadziesiąt dni, kiedy Chrystus odejdzie już do nieba, 
a ich umocni Duchem Świętym, podejmą odważnie swoją misję. Będą wydawać świadec
two Jezusowi nauczaniem i życiem. A na końcu wydadzą je  śmiercią męczeńską.

Dzisiejsze pierwsze czytanie biblijne pokazało świadectwo apostolskie u samych po
czątków Kościoła. W dzień Zielonych Świąt, po otrzymaniu oświecenia i umocnienia z nie
ba przez Ducha Świętego, Piotr przemawia do zgromadzonego wokół Wieczernika ludu. 
Mówi o Jezusie, „wsławionym Słudze Boga”, „świętym i sprawiedliwym”. Wyrzuca ze
branym, że przyczynili się do Jego śmierci. Ale On zmartwychwstał. Przekonuje ich: „Za
biliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami”. 
Niech zaufają im, Apostołom, którzy Go widzieli i słyszeli, którzy z Nim, Zmartwych
wstałym, siedzieli u stołu. W imię też Chrystusa, Jego władzą i z mandatu udzielonego im, 
Apostołom, tu właśnie, w Wieczerniku, przynoszą im przebaczenie grzechów i pojedna
nie z Bogiem.

„Pokutujcie więc, woła Piotr, i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.
My także mamy świadczyć. Wszyscy jesteśmy powołam, by dawać świadectwo o na

szej wierze, by wyznawać wobec ludzi, że jesteśmy wierzący, a pragniemy być wierni 
Chrystusowi. Zbawiciel przywiązuje do tego wielka wagę. Zagroził nawet, że nie przyzna 
się do nas wobec Ojca niebieskiego, jeśli nie wyznamy Go przed ludźmi.

Jan Paweł II podkreśla nieustannie, że dzisiejszemu światu bardziej potrzeba świad
ków niż nauczycieli. Zatem musimy być świadkami Jezusa, świadkami Jego nauki -  Jego 
orędzia skierowanego do świata. A Jego orędzie było i jest takie samo. Wtedy, 2 tysiące lat 
temu, gdy Jezus chodził po ziemi palestyńskiej i dzisiaj, po XX wiekach, Jego przesłanie 
brzmi: „Jajestem Drogą, Prawdą i Życiem”.

Uwierzmy w to głęboko sami i mówimy o tym innym, że Jezus Chrystus i tylko On 
jest jedyną Drogą, po której warto kroczyć. Drogą, która prowadzi do celu.

Uwierzmy w to mocno sami i dzielmy się tymi z innymi, że Jezus i tylko On jest jedy
ną Prawdą, której warto słuchać. Prawdą, której trzeba zaufać.

Uwierzmy w to głęboko i głośmy to wszędzie, że Jezus i tylko On jest jedynym Ży
ciem, do którego warto dążyć. Życiem, które prowadzi do prawdziwego Życia.

ks. Robert Zapotoczny


