
JESTEŚMY ŚWIADKAMI CHRYSTUSA 

“Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24, 48) 

 Pod koniec ostatniej wojny światowej, bomba uderzyła w jeden z kościołów 
w Niemczech. Runęło sklepienie. W bocznym ołtarzu stała piękna marmurowa 
figura Serca Jezusowego. Pan Jezus miał wyciągnięte ręce z gestem 
zapraszającym: Przyjdźcie do mnie wszyscy. W tę figurę uderzył odłamek muru 
czy sklepienia. Gdy po bombardowaniu ludzie weszli do kościoła, piękna figura 
leżała na podłodze. Kiedy ją postawiono, okazało się, że tylko dłonie Chrystusa 
są odłamane. Chrystus wyciągał ręce, ale bez dłoni. Po skończonej wojnie 
odwiedzali ten kościół żołnierze alianccy. Jeden z nich, katolik, stał długo 
zamyślony przed tym Chrystusem, który wyciągał ręce bez dłoni do ludzi. Potem 
wyjął kawałek papieru i ołówek, coś napisał i ten kartonik przywiązał do ręki Pana 
Jezusa. Przychodzili potem do tego kościoła inni ludzie i czytali te słowa: Nie 
mam już odtąd żadnych innych rąk, tylko wasze. 

 Słowa napisane przez tego żołnierza na kartoniku nie różnią się wiele od 
tych, które Jezus wypowiedział w dzisiejszej Ewangelii do apostołów: wy 
jesteście świadkami tego. Pokazał im ręce i bok, by się upewnili o Jego 
zmartwychwstaniu i tę prawdę głosili bez lęku i zwątpienia. 

 Jak więc widzimy Chrystus zrobił wszystko, co było możliwe, aby 
apostołowie byli “dobrymi świadkami”. Nie tylko widzieli i słyszeli Jezusa, ale 
również mogli Go dotykać, oglądać Jego rany. Dodatkowo oświecił ich umysły, 
aby rozumieli Pisma. Tak utwierdzeni i oświeceni później świadczyli o Nim do 
końca swego życia. Jedenastu z nich przypieczętowało to świadectwo własną 
krwią, oddając za wiarę swoje życie. 

 “Wy jesteście świadkami tego”. Słowa te kieruje  dzisiaj Chrystus do nas. 
Każdy z nas powinien świadczyć o Chrystusie tak, jak tylko potrafi najlepiej. 
Powinniśmy świadczyć, że Chrystus jest naszym Bogiem i Zbawicielem, że dla 
naszego zbawienia umarł na krzyżu i zmartwychwstał, że żyje i króluje nie tylko 
w niebie, ale także na ziemi. 

 O tym, że Chrystus jest naszym Bogiem, że zmartwychwstał i żyje w 
naszych sercach, powinniśmy przede wszystkim świadczyć przykładem 
codziennego życia. Chrystus wstąpił do nieba i nie może już tak jak kiedyś sam 
nauczać, uzdrawiać, okazywać miłość i współczucie ludziom, którzy tego 
potrzebują. Ale możemy i powinniśmy czynić to my, Jego wyznawcy, Jego 
świadkowie. Każdy z nas powinien starać się być “przedłużeniem” Chrystusa 
żyjącego w naszych czasach i warunkach. Każdy z nas powinien być takim 
człowiekiem, poprzez którego Chrystus dalej żyje, dalej naucza, poświęca się, 
kocha i zbawia. Mamy być przedłużeniem Jego wyciągniętych rąk, jak w tej 
figurze Serca Jezusowego uszkodzonej w czasie wojny. On teraz pragnie 
naszych wyciągniętych rąk do ludzi, w geście Jego nieustannej dobroci i miłości. 



 Świadkami Chrystusa jesteśmy także wtedy, gdy dzielnie znosimy 
wszystkie cierpienia, krzyże i przeciwności dla Niego i Jego Ewangelii. O tym, że 
ten sposób świadczenia o Chrystusie jest niezwykle ważny, niech przekona nas 
następująca historia. 

 Jeden z niewierzących lekarzy opiekował się chorą na raka pacjentką, 
której zostało tylko kilka miesięcy życia. Zazwyczaj lekarze starają się pocieszać 
pacjenta. W tym wypadku było jednak inaczej. Ta chora pacjentka nie tylko nie 
potrzebowała żadnego pocieszania, lecz sama podtrzymywała lekarza na duchu. 
Ile razy ją odwiedzał, tyle razy odczuwał w jej zachowaniu jakiś nadzwyczajny 
spokój. Zaczęło go to zastanawiać. Pewnego razu powiedział do niej: 
“Podziwiam to, w jaki sposób znosi pani swoje cierpienie i chorobę i 
zastanawiam się, co jest źródłem tego spokoju”. Wtedy pacjentka wskazała na 
wiszący na ścianie krzyż i odpowiedziała: “Chrystus, który umarł za mnie na 
krzyżu, pomaga mi pogodzić się z losem i znosić moje cierpienie”. Pełna wiary 
odpowiedź kobiety sprawiła, że ten niewierzący lekarz zaczął głęboko się nad 
tym zastanawiać i po kilku miesiącach odnalazł swoją drogę do Boga. 

 Popatrzmy dziś w nasze serca i zapytajmy samych siebie: czy poprzez 
naszą wiarę, przykład naszego życia i mężne znoszenie cierpień i doświadczeń, 
jesteśmy dla ludzi światłem, rozpraszającym mroki ich niewiary i zwątpienia? 
Dziękujmy Jezusowi za Jego miłość do nas i za Jego święte słowa przypomni-
nające nam o tym, że powinniśmy być Jego świadkami i apostołami. 
 

W skupieniu módlmy się o to słowami księdza  kardynała Suensa: 
 
Panie, daj nam oczy, by widzieć,  

 serce, by kochać  

 i oddech, by przetrwać. 
 

 Gdy Cię prosimy o oczy, to błagamy usilnie, daj nam Twoje oczy,  
abyśmy widzieli tak, jak Ty widzisz ludzi, świat, i historię, naszą własną 
historię. 

  
 Daj nam serce, by kochać, serce z krwi nie z kamienia, 
 byśmy kochali Boga i ludzi. 
  
 Daj nam Twoje tchnienie do modlitwy, 
 której Ty jesteś natchnieniem, 
 która rodzi się w nas, która tęskni za Tobą, i woła o Twój powrót. Amen. 
 

Msza radiowa, OL 2018 
(adaptacja kazania ks. M. Bendyka, Żyć Ewangelią. Homilie rok B, 72-75) 


