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APOLOGIJNY WYMIAR SÂWIADECTWA
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Apologia to obrona, usprawiedliwienie, uzasadnienie. Czasem w rozumieniu tego søowa na plan pierwszy wysuwany jest aspekt obronny o zabarwieniu
polemiczno-negatywnym. Apologia znana jest we wszystkich religiach i oznacza
motywowanie (uzasadnianie) wysuwanych roszczenÂ religijnych1. TakzÇe chrzesÂcijanÂstwo posiada swojaÎ apologieÎ, ktoÂra ma na celu ukazanie nadprzyrodzonego charakteru objawienia chrzesÂcijanÂskiego, czyli ± inaczej moÂwiaÎc ± wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa, a tym samym umotywowanie wiary2. Wzorem dla
apologii chrzesÂcijanÂskiej jest autoapologia Jezusa z Nazaretu.
Przedmiotem niniejszego artykuøu jest analiza zwiaÎzku pomieÎdzy apologiaÎ
a chrzesÂcijanÂskim sÂwiadectwem wiary. JuzÇ na poczaÎtku nasuwa sieÎ pytanie,
czy sÂwiadectwo potrzebuje apologii. PrzeciezÇ to, co dobre, wartosÂciowe, zÇyciowo zweryfikowane, obroni sieÎ samo. Tak postawiona teza jest oczywisÂcie
søuszna. Jednak celem niniejszego referatu nie jest ukazanie apologii sÂwiadectwa wiary, ale odnalezienie w sÂwiadectwie wiary wymiaru apologijnego. Chcemy zatem wskazacÂ na te elementy sÂwiadectwa, ktoÂre majaÎ charakter usprawiedliwienia, uzasadnienia, a tym samym obrony wiary. Nie moÂwimy zatem
o apologii sÂwiadectwa jako czymsÂ ¹dodatkowymº, co miaøoby uwiarygodnicÂ
sÂwiadectwo niejako ¹obok niegoº, ale o rzeczywistosÂci, ktoÂra jest istotowo
zwiaÎzana ze sÂwiadectwem i nalezÇy do jego natury. Podobnie jak wiarygodnosÂci objawienia BozÇego szukamy w rzeczywistosÂci objawienia, a nie poza niaÎ.
Temat zostanie zaprezentowany zatem w trzech punktach: apologijny wymiar
sÂwiadectwa Jezusa z Nazaretu (1), apologijny charakter permanentnego sÂwiadectwa KosÂcioøa (2), rozpoznanie i skutecznosÂcÂ motywacyjna chrzesÂcijanÂskiego sÂwiadectwa wiary (3).

1
2

T. Køak, Apologia religii, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, kol. 786.
R. èukaszyk. Apologie chrzesÂcijanÂstwa, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, kol. 788.
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1. APOLOGIJNY WYMIAR SÂWIADECTWA JEZUSA Z NAZARETU

Jezus z Nazaretu w czasie ziemskiego zÇycia skøada o sobie sÂwiadectwo ±
o swoim Boskim pochodzeniu i nadprzyrodzonej misji. Jezusowe sÂwiadectwo
jest samoobjawieniem sieÎ Boga wobec sÂwiata. SÂwiadectwo Jezusa jest roÂwnoczesÂnie sÂwiadectwem o Bogu objawiajaÎcym sieÎ w Nim i osobowym sÂwiadectwem Syna BozÇego (J 8,8). Dlatego Jezus z Nazaretu jest sÂwiadkiem Boga
w stopniu najwyzÇszym, gdyzÇ nie tylko jest Jego objawicielem (jak np. starotestamentowi prorocy), ale objawia siebie jako Syna BozÇego3. Jezusowe wypowiedzi nie saÎ tylko naukaÎ o Bogu, ale saÎ Odwiecznym Søowem Ojca, ktoÂre staøo
sieÎ ciaøem.
Caøe ziemskie zÇycie Wcielonego Søowa mozÇna kroÂtko okresÂlicÂ mianem
sÂwiadectwa. W czasie procesu przed Piøatem sam Jezus moÂwi: ¹Ja sieÎ na to
narodziøem i na to przyszedøem na sÂwiat, aby dacÂ sÂwiadectwo prawdzieº
(J 18,37). Celem Jezusowej misji jest zatem zasÂwiadczenie o prawdzie. Jezus
skøada zatem sÂwiadectwo o sobie, ale takzÇe o Ojcu i o Duch SÂwieÎtym. Na uwageÎ
zasøuguje i to, zÇe Jezus jest takzÇe sÂwiadkiem czøowieka; prawda o czøowieku
zostaje najpeøniej objawiona w Nim, w Bogu-Czøowieku.
Jezus z Nazaretu objawia sieÎ jako Syn BozÇy. Jego sÂwiadectwo jest wiarygodne (pochodzi On od Ojca) i oparte na osobistym dosÂwiadczeniu; Jezus gøosi
bowiem to, co widziaø u swego Ojca: ¹Syn nie moÂgøby niczego czynicÂ sam od
siebie, gdyby nie widziaø Ojca czyniaÎcegoº (J 5,15); ¹Kto z nieba pochodzi, Ten
jest ponad wszystkim. SÂwiadczy On o tym, co widziaø i søyszaøº (J 3,31-32). Jezus
sÂwiadczy o miøosÂci Ojca, a sam ± beÎdaÎc BozÇaÎ miøosÂciaÎ ± ucielesÂnia jaÎ i objawia
wobec czøowieka i sÂwiata4. Jezus dziaøa w imieniu Ojca (J 10,30), nazywa Boga
swoim Ojcem (Mt 10,32; 11,27; 12,50; 16,17; 20,23), gdyzÇ Syn BozÇy jest odbiciem istoty Ojca (J 14,7-12) i trwa w doskonaøej jednosÂci z Nim ± ¹Ja i Ojciec
jedno jestesÂmyº (J 10,30). Dlatego Jezus zapewnia swoich søuchaczy: ¹kto mnie
widzi, widzi Tego, ktoÂry mnie posøaøº (J 12,45).
Jezus troszczy sieÎ, aby czøowiek odczytaø i uznaø Jego sÂwiadectwo jako
godne wiary. Dlatego sÂwiadomie stosuje apologieÎ swojej osoby i misji. Jezus
nie tylko wysuwa roszczenia, ale takzÇe je uzasadnia. Tak rozumiana obrona
zawiera dwa istotne, poøaÎczone ze sobaÎ elementy: Jezus objawia, kim jest
i roÂwnoczesÂnie ukazuje zasadnosÂcÂ tych roszczenÂ. OproÂcz ¹pozytywnegoº objawiania siebie Jezus odpowiada na stawiane Mu zarzuty ± broni sieÎ przed
3

H. Waldenfels, O Bogu, Jezusie Chrystusie i KosÂciele ± dzisiaj. Teologia fundamentalna
w konteksÂcie czasoÂw obecnych, Katowice, s. 168-179; M. Rusecki, Argumentacja prakseologiczna
w teologii fundamentalnej, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 34(1987) z. 2, s. 123; tenzÇe, BoÂg
objawiajaÎcy sieÎ w dziejach, w: Katechizm KosÂcioøa Katolickiego. Wprowadzenie, red. M. Rusecki,
E. Pudeøko, Lublin 1995, s. 23 n.
4
H.U. von Balthasar, SÂwiadectwo i wiarygodnosÂcÂ, ¹Communioº 9(1989) nr 6, s. 107-114.
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niewøasÂciwym rozumieniem Jego osoby i misji. Na przykøad po wyrzuceniu
przez Jezus zøego ducha, gdy niektoÂrzy zarzucajaÎ mu, zÇe ¹przez Belzebuba,
wøadceÎ zøych duchoÂw, wyrzuca zøe duchyº (èk 11,15), On zaprzecza i ukazuje
brak logiki w takim mysÂleniu: ¹KazÇde kroÂlestwo wewneÎtrznie skøoÂcone pustoszeje i dom na dom sieÎ wali. JesÂli wieÎc i szatan z sobaÎ jest skøoÂcony, jakzÇe sieÎ
ostoi jego kroÂlestwo?º (èk 11,17-18).
Autoapologia Jezusa ma na celu uzasadnienie tozÇsamosÂci Syna Czøowieczego, Jego mesjanÂskiej i Boskiej godnosÂci. Jezus ukazuje prawdeÎ o sobie,
a deklaracje uzasadnia, nie tylko søowami, ale takzÇe czynami, ktoÂre saÎ dzieøami
BozÇej mocy5. Søowa i czyny Jezusa saÎ ze sobaÎ wzajemnie powiaÎzane. Jezus
mocaÎ søowa dokonuje cudoÂw, oraz wyjasÂnia ich znaczenie np. po wyrzuceniu
zøego ducha Jezus moÂwi: ¹A jesÂli Ja palcem BozÇym wyrzucam zøe duchy, to
istotnie przyszøo juzÇ do was kroÂlestwo BozÇeº (èk 11,20). Jezus nawiaÎzuje do
starotestamentowych wypowiedzi, ktoÂre znane byøy søuchaczom i daje im do
zrozumienia, zÇe skoro obietnice sieÎ speøniajaÎ, to w Nim przyszøo zapowiedziane,
On je urzeczywistnia ¹tu i terazº.
Wprawdzie niezwykøe czyny Jezusa majaÎ charakter motywacyjny dla Jego
misji, jednak misja ta spotka sieÎ z odrzuceniem; nie przyjmujaÎ jej np. ZÇydzi:
¹Powiedziaøem wam, a nie wierzycie. Czyny, ktoÂrych dokonujeÎ w imieÎ mojego
Ojca, sÂwiadczaÎ o Mnieº (J 10,25). ZÇydzi nie wierzaÎ, zÇe w Nim nadeszøo zapowiadane w Starym Testamencie kroÂlestwo BozÇe, dlatego Jezus wyrazÂnie podkresÂla: ¹kroÂlestwo BozÇe posÂroÂd was jestº (èk 17,21) i wskazuje na dokonane
przez siebie cuda, jako znaki nadejsÂcia kroÂlestwa: ¹niewidomi wzrok odzyskujaÎ, chromi chodzaÎ, treÎdowaci doznajaÎ oczyszczenia i gøusi søyszaÎ; umarli zmartwychwstajaÎ, ubogim gøosi sieÎ EwangelieÎº (èk 7,22).
W swojej apologii Jezus kilkakrotnie odwoøuje sieÎ do starotestamentalnych
proroctw, wskazujaÎc na ich wypeønienie sieÎ w Jego zÇyciu i dziaøalnosÂci (èk 4,1630; 7,22; 24,44). Pisma posÂwiadczajaÎ wiarygodnosÂcÂ Jezusa, chocÂby przez samaÎ
zapowiedzÂ Jego przyjsÂcia. SpeøniajaÎce sieÎ søowa Pisma EwangelisÂci przypominajaÎ przy kazÇdej okazji (np. J 2,22; 5,39; 12,16.37-41; 19,28.36-37; 20,9). Argument skrypturystyczny miaø duzÇaÎ wartosÂcÂ motywacyjnaÎ dla wspoÂøczesnych Jezusowi IzraelitoÂw, dlatego byø stosowany przez Niego samego, jak i w przepowiadaniu pierwotnego KosÂcioøa6.
5

M. Rusecki, Wierzcie mim dzieøom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku, Katowice 1988; tenzÇe, Funkcje cudu, Lublin ± Sandomierz 1997; Cz.S. Bartnik, Apologetyka personalistyczna, Lublin 2004, s. 12 n; K. Kaucha, Autoapologia Jezusa, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, I.S. LedwonÂ, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin ± KrakoÂw 2002, s. 132 (dalej
skroÂt LTF); W. Kwiatkowski, Formalna budowa wøasnej apologii Jezusa z Nazaretu, ¹Studia
Theolgica Vasaviensiaº 8(1970) z. 1, s. 79-139.
6
R. Fisichella, La profezia come segno di credibilit della rivelazione, w: Ges Rivelatore.
Teologia Fondamentale, Casale Monferrato 1988, s. 346 n; I.S. LedwonÂ. Skrypturystyczny argument, LTF, s. 1102-1106.
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Wspomniano juzÇ, zÇe Jezus jest sÂwiadkiem czøowieka. Caøe ziemskie zÇycie
Jezusa jest sÂwiadectwem BozÇej miøosÂci do czøowieka. ¹Chrystus objawia w peøni
czøowieka samemu czøowiekowiº7. Dlatego ¹czøowiek, ktoÂry chce zrozumiecÂ
samego siebie [...] musi ze swoim niepokojem, niepewnosÂciaÎ, a takzÇe søabosÂciaÎ
i grzesznosÂciaÎ, ze swoim zÇyciem i sÂmierciaÎ, przyblizÇycÂ sieÎ do Chrystusaº8. To
Chrystus ukazuje sens osobowej egzystencji czøowieka; daje czøowiekowi odpowiedzÂ na wszystkie nurtujaÎce go zÇyciowe pytania9.
Jezus z Nazaretu staje w obronie czøowieka; jest posøany do ¹owiec,
ktoÂre pogineÎøyº (por. Mt 15,24). SwojaÎ szczegoÂlnaÎ miøosÂciaÎ otacza ludzi
biednych i odrzuconych, uzdrawia chorych, uwalnia opeÎtanych, zasada do
stoøu z celnikami i grzesznikami, przywraca godnosÂcÂ kobiecie10. Chrystus jest
sÂwiadkiem czøowieka, poniewazÇ w Nim rozjasÂnia sieÎ tajemnica najgøeÎbszej
tozÇsamosÂci i ostatecznego powoøania czøowieka; On nadaje ksztaøt przezÇywanej po ludzku doczesnosÂci oraz umozÇliwia relacje z Bogiem i ludzÂmi (por.
KDK 22). Søowo, stajaÎc sieÎ Ciaøem (J 1,14), objawiøo godnosÂcÂ czøowieka
i jego powoøanie do nadprzyrodzonego zÇycia BozÇego. Wcielenie i ziemskie
zÇycie Jezusa z Nazaretu pozwalajaÎ rozpoznacÂ czøowieka jako przedmiot nadzwyczajnego umiøowania przez Boga (J 3,16). MiøosÂcÂ Boga do czøowieka
znajduje swe potwierdzenie w dziele Chrystusa. W Chrystusie czøowiek jest
powoøany do uczestnictwa w wewneÎtrznym zÇyciu TroÂjcy SÂwieÎtej oraz wezwany do sÂwiadczenia o zÂroÂdle jego godnosÂci i nadprzyrodzonej tozÇsamosÂci.
W sÂwiadectwie Chrystusa zawiera sieÎ takzÇe odpowiedzÂ czøowieka na rozpoznanie tego zwroÂcenia sieÎ Boga ku niemu ± powinno niaÎ bycÂ caøkowite
powierzenie sieÎ Bogu, nasÂladujaÎce wydajaÎcego siebie w ofierze Chrystusa
i zgodne z prawem miøosÂci jako podstawowaÎ zasadaÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiego.
Od czasu objawienia sieÎ Boga w Chrystusie dla zrozumienia przez czøowieka
samego siebie, peøni czøowieczenÂstwa konieczne jest odwoøanie sieÎ do Chrystusa (KDK 22).
Dopeønieniem ziemskiego sÂwiadectwa Jezusa byøa meÎka, sÂmiercÂ i zmartwychwstanie. Wydarzenia Paschalne, zakonÂczone zmartwychwstaniem, stanowiaÎ szczegoÂlny rodzaj sÂwiadectwa, gdyzÇ wydarzenia te zostaøo przez Jezusa
zapowiedziane i dobrowolnie przyjeÎte. Ziemskie sÂwiadectwo Wcielonego Søowa jest potwierdzone meÎczenÂskaÎ sÂmierciaÎ. Wydarzenie krzyzÇa jest sÂwiadectwem Jezusa o miøosÂci Boga, ktoÂry z miøosÂci posøaø na sÂwiat swego Syna
(J 3,16). Jest roÂwniezÇ sÂwiadectwem Jezusa o sobie, ktoÂry z miøosÂci oddaø zÇycie
za swoich przyjacioÂø (por. J 15,13). Jego meÎczenÂska sÂmiercÂ stanowi doskonaøe
7

Jan Paweø II, Encyklika Redemptor hominis, nr 10.
TamzÇe.
9
I.S. LedwonÂ, Objawienie chrzesÂcijanÂskie i jego wiarygodnosÂcÂ wedøug ReneÂ Latourellea,
Lublin 1996, s. 108 n.
10
H. Seweryniak, SÂwiadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Pøock 2001, s. 231-242; M. Rusecki, MesjanÂska sÂwiadomosÂcÂ Jezusa, w: LTF, s. 780-786.
8

APOLOGIJNY WYMIAR SÂWIADECTWA WIARY CHRZESÂCIJANÂSKIEJ

105

uwiarygodnienie misji i posøannictwa11. Jezus z Nazaretu konsekwentnie daje
sÂwiadectwo prawdzie oraz ukazuje wazÇnosÂcÂ swojej misji broniaÎc jaÎ przed odrzuceniem. Tym samym jest On SÂwiadkiem godnym wiary, gdyzÇ oddaje zÇycie za
PrawdeÎ, ktoÂraÎ gøosiø; pomieÎdzy naukaÎ Jezusa a Jego posteÎpowaniem zachodzi
absolutna korelacja, harmonia ± czyny Jezusa potwierdzajaÎ autentycznosÂcÂ
søoÂw, a Jego søowa wyjasÂniajaÎ najgøeÎbszy sens czynoÂw. NaukeÎ o miøosÂci wszystkich, nawet nieprzyjacioÂø (J 15,12-13), potwierdziø Jezus swoim zÇyciem, cierpieniem i sÂmierciaÎ. NieprzyjacioÂø obdarza przebaczajaÎcaÎ miøosÂciaÎ, oddajaÎc za nich
zÇycie. WzywajaÎc ucznioÂw do dzÂwigania krzyzÇa (èk 9,22-27) sam bierze krzyzÇ na
swoje ramiona (èk 23,26-46). Jezus jest konsekwentny w miøosÂci, a sÂwiadectwo
Jego meÎczenÂskiej sÂmierci jest tym bardziej wiarygodne, zÇe byø zupeønie niewinny, sprawiedliwy i sÂwieÎty12. WiarygodnosÂcÂ Jezus jest dostrzegalna takzÇe w wypeønieniu sieÎ Jego zapowiedzi dotyczaÎcych m.in. meÎczenÂskiej sÂmierci i zmartwychwstania.
RekapitulujaÎc teÎ czeÎsÂcÂ trzeba podkresÂlicÂ, zÇe zÇycie Jezusa z Nazaretu jest
totalnym sÂwiadectwem: spoÂjnym, logicznym i uzasadnionym. Istotnym elementem w tym sÂwiadectwie jest wymiar apologijny. WiarygodnosÂcÂ sÂwiadectwa
skøadanego przez Jezusa opiera sieÎ na Jego Boskim posøannictwie, a jego weryfikacjeÎ stanowiaÎ søowa i dzieøa, jakich dokonuje mocaÎ BozÇaÎ. BoÂstwo i posøannictwo Syna potwierdzone jest sÂwiadectwem Ojca oraz sÂwiadectwem Ducha
SÂwieÎtego. SÂwiadectwo Ojca o Synu zostaøo zøozÇone podczas chrztu w Jordanie
(èk 3,12)13 i przemienienia na GoÂrze Tabor (èk 9,28) oraz w dzieøach, ktoÂre
Jezus dokonuje w imieÎ Ojca (J 5,36; 10,25).
Autoapologia Jezusa dotyczy Jego Boskiej sÂwiadomosÂci i mesjanÂskiego
posøannictwa. Jezus nie tylko nauczaø i dokonywaø dzieø BozÇych, ale takzÇe
ukazywaø racje i motywy przyjeÎcia Jego Osoby, oreÎdzia i dzieøa. Nie chciaø
bowiem, aby wiara w Niego byøa bezpodstawna, naiwna, sÂlepa, nieuzasadniona.
Jezus zdawaø sobie spraweÎ z tego, zÇe Jego osoba i nauka jest trudna do przyjeÎcia, dlatego zadbaø o apologieÎ swojej Osoby i misji. Tym samym wymiar
apologijny jest istotny w Jego sÂwiadectwie.

2. APOLOGIJNY CHARAKTER PERMANENTNEGO SÂWIADECTWA KOSÂCIOèA

SÂwiadectwo zøozÇone przez Jezusa jest przekazywane i uobecniane w KosÂciele, w ktoÂrym nieustannie speønia sieÎ Jezusowa obietnica: ¹gdy Duch SÂwieÎty
11
H. Seweryniak, Ne evacuata sit crux. WiarygodnosÂcÂ krzyzÇa dzisiaj, ¹Studia Paradyskieº
8(1998), s. 265-275; J. Majewski, MiøosÂcÂ ukrzyzÇowana, Warszawa 1998.
12
J. Mastej, KrzyzÇ. V. Jako motyw wiarygodnosÂci Objawienia, w: LTF, s. 718-722.
13
J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, ZaÎbki 1999, s. 94-104.
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zstaÎpi na was, otrzymacie Jego moc i beÎdziecie moimi sÂwiadkamiº (Dz 1,8).
Wzorem sÂwiadczenia apologijnego (uzasadnionego, umotywowanego) jest dla
KosÂcioøa Osoba Jezusa, ktoÂry mocaÎ Ducha uzdalnia wierzaÎcych do skøadania
sÂwiadectwa wiary. JuzÇ dzienÂ PieÎcÂdziesiaÎtnicy apostoøowie umocnieni przez Ducha SÂwieÎtego rozpoczynajaÎ publiczne gøoszenie Chrystusa, a co za tym idzie
apologieÎ Jego Osoby i dzieøa14. Ta apologia apostolska jest gøoszeniem zbawczego dzieøa Chrystusa, ktoÂre dokonaøo sieÎ w historii, a zostaøo uwienÂczone
zmartwychwstaniem15. W uzasadnieniu apologijnym apostoøowie odwoøujaÎ sieÎ
do wypeønienie sieÎ w Jezusie obietnic starotestamentowych, jak roÂwniezÇ do
osobistych dosÂwiadczenÂ ± ¹my jestesÂmy sÂwiadkami wszystkiego, co zdziaøaø
w ziemi zÇydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.
BoÂg wskrzesiø Go trzeciego dnia i pozwoliø Mu ukazacÂ sieÎ nie caøemu ludowi,
ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na sÂwiadkoÂw, ktoÂrzysÂmy z Nim jedli
i pili po Jego zmartwychwstaniuº (Dz 10,39-41). SÂwiadczaÎc o Jezusie z Nazaretu
apostoøowie ukazujaÎ zbawczy sens wydarzenÂ historycznych z Jego zÇycia. PoniewazÇ byli oni naocznymi sÂwiadkami tych wydarzenÂ, dlatego zasÂwiadczajaÎ
o tym co widzieli i co søyszeli. W czasie tego przepowiadania zÇyli takzÇe inni
sÂwiadkowie wydarzenÂ z zÇycia Jezusa, dlatego w apologii apostoøowie odwoøujaÎ
sieÎ takzÇe do ich wiedzy: ¹Znacie spraweÎ Jezusa z Nazaretu, ktoÂrego BoÂg namasÂciø Duchem SÂwieÎtym i mocaÎ. Dlatego zÇe BoÂg byø z Nim, przeszedø On
dobrze czyniaÎc i uzdrawiajaÎc wszystkich, ktoÂrzy byli pod wøadzaÎ diabøaº (Dz
10,38)16.
W centrum przepowiadania pierwotnego KosÂcioøa jest zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa, o ktoÂrym ¹apostoøowie sÂwiadczyli z wielkaÎ mocaÎº (Dz 4,33).
W proklamacji rezurekcji apostoøowie dostosowujaÎ sposoÂb argumetacji, majaÎc
na uwadze adresatoÂw; jesÂli adresatami saÎ ZÇydzi, ktoÂrzy znali Stary Testament,
wyakcentowany jest fakt wypeønienia sieÎ Pism w Jezusie; jesÂli zasÂ adresatami saÎ
poganie, akcent poøozÇony jest na osobiste dosÂwiadczenia sÂwiadkoÂw chrystofanii. Z punktu widzenia apologijnego wazÇne jest i to, zÇe w przepowiadaniu
apostolskim spotykamy juzÇ poczaÎtki inkulturacji ± przykøadem jest przemoÂwienie sÂw. Pawøa na Areopagu, w ktoÂrym odwoøuje sieÎ on do duchowych dosÂwiadczenÂ atenÂczykoÂw.
J. Kudasiewicz, Duch SÂwieÎty mocaÎ sÂwiadectwa. Studium z pneumatologii sÂw. èukasza
(èk 24,48-49; Dz 1,8), w: Duch, ktoÂry jednoczy. Zarys pneumatologii, red. M. Marczewski, Lublin
1998, s. 41-58.
15
L. Szewczyk, Zmartwychwstanie, Warszawa 1984; tenzÇe, Zmartwychwstanie Jezusa ± fundamentalna prawda wiary, ¹Communioº 5(1985) nr 2, s. 11-22; M. Rusecki, J. Mastej, Zmartwychwstanie, w: LTF, s. 1367-1375; W. Borowski, Chrystologia rezurekcyjna Waltera Kaspera,
Sandomierz 2001.
16
J. Guillet. SÂwiadectwo DziejoÂw Apostolskich, ¹Communioº 5(1985) nr 2, s. 67-78; tenzÇe,
Jezus w wierze pierwszych ucznioÂw, KrakoÂw 2000, s. 9-15; Rusecki, Katechezy paschalne, w: LTF,
s. 606-609; M. Skierkowski, Jezus historii i wiary. Chrystologia fundamentalna Geralda O'Collinsa,
Warszawa 2002, s. 179-202.
14
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Apologia apostolska ma charakter przepowiadania pøynaÎcego z wiary.
DzieÎki øasce Ducha SÂwieÎtego apostoøowie zostali doprowadzeni do ¹caøej prawdyº (por. J 16,13), mogaÎ zatem ukazywacÂ zbawczy sens Wydarzenia Jezusa
Chrystusa. Ta apostolska apologia dzieøa Jezusa ± obok osobistego sÂwiadectwa
o Jego zÇyciu, meÎce, sÂmierci i zmartwychwstaniu oraz wyjasniania zbawczego
sensu zdarzenÂ ± przybiera czasem charakter polemiczny, a niektoÂre wypowiedzi naznaczone saÎ rysem antysemickim (sÂw. Piotr po zesøaniu Ducha SÂwieÎtego
moÂwi z wyrzutem do ZÇydoÂw: ¹przybilisÂcie reÎkami bezbozÇnych do krzyzÇa i zabilisÂcieº ± Dz 2,23).
Na uwageÎ zasøuguje roÂwniezÇ i to, zÇe sÂwiadectwu apostolskiemu towarzyszaÎ
liczne cuda (podobnie jak dziaøalnosÂci Jezusa). WiarygodnosÂcÂ nauki øaÎczy sieÎ ze
znakami, ktoÂrych dokonujaÎ apostoøowie w imieÎ Jezusa Chrystusa. Podobnie
jak misjeÎ Jezusa uwiarygodniaøy cuda tak tezÇ cuda dziejaÎce sieÎ w KosÂciele
uwiarygodniajaÎ misjeÎ KosÂcioøa, ukazujaÎc Jego BoskaÎ genezeÎ i zbawcze posøannictwo.
KosÂcioÂø czasoÂw poapostolskich, wzorujaÎc sieÎ na apologii apostolskiej, nieustannie ukazuje zbawcze dzieøo Jezusa i prezentuje zasadnosÂcÂ wysuwanych
przez Niego roszenÂ. KosÂcioÂø ma sÂwiadomosÂcÂ swej Boskiej genezy oraz zbawczej
misji, co roÂwniezÇ wykazuje i uzasadnia. Odpowiada takzÇe na zarzuty, ktoÂre
kierowane saÎ pod adresem religii chrzesÂcijanÂskiej i Jej ZaøozÇyciela. RozwoÂj
mysÂli teologicznej w pierwszych wiekach chrzesÂcijanÂstwa wiaÎzÇe sieÎ z wyjasÂnianiem kwestionowanych lub bøeÎdnie rozumianych prawd wiary chrzesÂcijanÂskiej17. Z czasem coraz czeÎsÂciej zaczeÎto podejmowacÂ proÂby pozytywnego
okresÂlenia fundamentoÂw wiary chrzesÂcijanÂskiej.
MoÂwiaÎc o apologijnym charakterze sÂwiadectwa KosÂcioøa, trudno nie
wspomniecÂ o meÎczenÂstwie, ktoÂre jest szczegoÂlnym sÂwiadectwem wiary18. Wielu
chrzesÂcijan na przestrzeni dwoÂch tysieÎcy lat oddaøo zÇycie z miøosÂci do Chrystusa. Wszyscy apostoøowie, z wyjaÎtkiem sÂw. Jana, zgineÎli sÂmierciaÎ meÎczenÂskaÎ.
MozÇna by zapytacÂ, czy czøowiek zdrowy psychiczne jest gotoÂw oddacÂ swe zÇycie
w imieÎ imieÎ køamstwa, jesÂli nawet takie gøosi?
Pora wieÎc na wniosek: jesÂli KosÂcioÂø chce zachowacÂ swojaÎ wiarygodnosÂcÂ,
musi sÂwiadczycÂ o Jezusie, uzasadniajaÎc Jego BoskaÎ tozÇsamosÂci i wyjaÎtkowosÂcÂ
dokonanego w Nim objawienia. JakosÂcÂ tego kosÂcielnego sÂwiadectwa rzutuje na
wiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa. JesÂli to sÂwiadectwo jest søabe, maøo wyrazÂne, nieuzasadnione racjonalnie, woÂwczas osøabiona jest wiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa. Skoro
17

M. Szram, Apologeci wczesnochrzesÂcijanÂscy, w: LTF, s. 71-78.
S. PieÂ -Ninot, MeÎczennicy: sÂwiadectwo nie do zapomnienia, w: Jan Paweø II. Tertio Millenio
Adveniente. Komentarz teologiczno ± pastoralny w opracowaniu Rady Prezydium Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Sandomierz 1995, s. 195-210; E. èomnicki, MeÎczenÂstwo jako znak prawdziwosÂci
religii chrzesÂcijanÂskiej w ujeÎciu apologetoÂw starochrzesÂcijanÂskich, ¹Tarnowskie Studia Teologiczneº 7(1989), s. 74-81; A. KubisÂ, ChrzesÂcijanÂska idea meÎczenÂstwa, ¹Analecta Cracoviensiaº 2(1970),
s. 303-328.
18
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przez chrzesÂcijanÂskie sÂwiadectwo wiary uwiarygodnia sieÎ KosÂcioÂø19, to trzeba
takzÇe zapytacÂ o skutecznosÂcÂ motywacyjnaÎ tego sÂwiadectwa.

Â SKIEGO
3. ROZPOZNANIE I SKUTECZNOSÂCÂ MOTYWACYJNA CHRZESÂCIJAN
SÂWIADECTWA WIARY

SÂwiadectwo wiary chrzesÂcijanÂskiej nalezÇy do argumentoÂw prakseologicznych, gdyzÇ øaÎczy w sobie teorieÎ z praktykaÎ i stanowi w pewnym sensie weryfikacjeÎ doktryny. Tego typu zasadnie wiary jest wazÇne i istotne dla wspoÂøczesnego czøowieka. Podobnie jak misjeÎ Jezusa uwiarygodniaøa Jego postawa wobec ludzi, tak tezÇ posøannictwo chrzesÂcijanÂskie uwiarygodnia sieÎ poprzez czyny:
¹wiara, jesÂli nie byøaby poøaÎczona z uczynkami, martwa jest sama w sobieº
(Jk 2,17). Taka weryfikacja ¹doktryny w praktyceº stanowi doskonaøe uwiarygodnienie nauki. W jakim sensie? Po pierwsze ± mozÇna zÇycÂ EwangeliaÎ na co
dzienÂ (mimo trudnosÂci i przeciwnosÂci realizacja proponowanego przez Jezusa
stylu zÇycia jest mozÇliwa); po drugie ± pozostawione przez Jezusa sÂrodki do
realizacji celu, jakim jest zbawienie (modlitwa, sakramenty itd.) saÎ skuteczne
i wystarczajaÎce, co pokazuje zÇycie sÂwiadkoÂw wiary20.
Istnieje wielkie zapotrzebowanie na sÂwiadectwo zÇywej i dojrzaøej wiary
chrzesÂcijanÂskiej, gdyzÇ ono posiada duzÇaÎ moc przemawiania i przekonywania21.
Sam Jezus Chrystus wzywa swoich wyznawcoÂw do dawania sÂwiadectwa wiary.
ZÇycie chrzesÂcijanÂskie obfituje w wiele mozÇliwosÂci i okazji do wyrazÇania i manifestacji swojej øaÎcznosÂci z Chrystusem. KazÇda sytuacja i okolicznosÂcÂ zÇycia wierzaÎcego mogaÎ zostacÂ wykorzystane do zøozÇenia sÂwiadectwa wiary. SÂwiadectwo
chrzesÂcijanina wypøywa ze zobowiaÎzanÂ przyjeÎtych w sakramencie chrztu i bierzmowania. Jednak w swej najgøeÎbszej istocie jest ono owocem dziaøania Ducha
SÂwieÎtego w sercach wierzaÎcych. Autentyczne sÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie nie
tylko pochodzi od Jezusa Chrystusa, ale roÂwniezÇ na Nim sieÎ wzoruje i ostatecznie do Niego prowadzi22.
SÂwiadectwo wiary nie jest tylko prostym przekazywaniem informacji, ale
musi sieÎ øaÎczycÂ z osobowym zaangazÇowaniem sÂwiadka w rzeczywistosÂcÂ, ktoÂra
19

-1393.

20

Zob. M. Rusecki, K. Kaucha, A. Pietrzak, Znaki wiarygodnosÂci KosÂcioøa, w: LTF, s. 1381-

Balthasar, art.cyt. s. 107-114.
K. Czulak, Wiara wobec wyzwania niewiary, ¹Communioº 1(1981) nr 4, s. 13-14; J. Salij,
SÂwiadectwo wiary jako odpowiedzÂ na wspoÂøczesne jej zakwestionowanie, ¹Ateneum KapøanÂskieº
65(1973) z. 3, s. 390-420; J. Mastej, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie jako motyw wiary, ¹Roczniki
Teologiczneº 48-49(2001-2002), s. 69-86.
22
Salij, art.cyt., s. 394.
21
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jest przedmiotem sÂwiadectwa23. W przypadku sÂwiadectwa chrzesÂcijanÂskiego
rzeczywistosÂciaÎ taÎ jest zÇywa wiara w Zmartwychwstaøego Pana, a wynikajaÎce
z niej sÂwiadectwo jest nie tylko ukazywaniem i przekazywaniem wartosÂci nadprzyrodzonych, ale przede wszystkim skøania do wejsÂcia w osobistaÎ relacjeÎ
z Jezusem Chrystusem. IstotnaÎ cecheÎ sÂwiadectwa chrzesÂcijanÂskiego stanowi
wieÎc sÂcisøy zwiaÎzek wierzaÎcego z osobaÎ Jezusa Chrystusa. Promieniuje on takzÇe
na osobeÎ, wobec ktoÂrej jest skøadane sÂwiadectwo. Celem sÂwiadectwa jest bowiem doprowadzenie do osobowego zwiaÎzku mieÎdzy Jezusem a przyjmujaÎcym
sÂwiadectwo. SÂwiadek tylko posÂredniczy w nawiaÎzaniu tej relacji.
SÂwiadectwo wiary chrzesÂcijanÂskiej mozÇe wyrazÇacÂ sieÎ na dwa sposoby: ¹zwyczajnyº albo ¹nadzwyczajnyº24. SÂwiadectwo ¹zwyczajneº realizuje sieÎ w codziennym zÇyciu poprzez uczciwe wypeønianie obowiaÎzkoÂw stanu i zawodu,
troskeÎ o potrzebujaÎcych, przebaczenie, napomnienie, autentycznaÎ miøosÂcÂ blizÂniego itp. Natomiast sÂwiadectwo ¹nadzwyczajneº posiada aspekt czynu heroicznego i wiaÎzÇe sieÎ z posÂwieÎceniem zÇycia, czyli meÎczenÂstwem. NalezÇy uznacÂ
potrzebeÎ zaroÂwno sÂwiadectwa ¹zwyczajnegoº, jak i ¹nadzwyczajnegoº oraz
wartosÂcÂ obydwu rodzajoÂw sÂwiadectwa dla ukazania wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa, a co za tym idzie, ich charakteru motywacyjnego w akcie wiary. Wprawdzie sÂwiadectwo ¹nadzwyczajneº posiada wieÎkszaÎ wyrazistosÂcÂ i ekspresjeÎ, jednak sÂwiadectwo ¹zwyczajneº przez powszechnosÂcÂ, czyli wieÎkszaÎ dosteÎpnosÂcÂ i to,
zÇe wymaga wytrwaøosÂci oraz wielu aktoÂw posÂwieÎcenia i ofiary, ma roÂwniezÇ
ogromnaÎ znaczenie motywacyjne.
W sÂwiadectwie chrzesÂcijanÂskim istotne saÎ dwa elementy: wiara w Chrystusa
oraz zÇycie moralne25. Elementy te wzajemnie sieÎ implikujaÎ. Z wiary autentycznej wypøywa posteÎpowanie moralnie dobre, ktoÂre jest zewneÎtrznym wyrazem
wiary. SÂcisøe powiaÎzanie wiary z posteÎpowaniem ukazuje Jezus w obrazie drzewa rodzaÎcego dobre owoce (por. èk 6,43-45). Dlatego nalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe
postawa sÂwiadka, winna prowadzicÂ adresata sÂwiadectwa do zmiany stylu zÇycia.
Dotyczy to zaroÂwno adresatoÂw juzÇ wierzaÎcych ± sÂwiadectwo søuzÇy umocnieniu
ich wiary, jak i niewierzaÎcych ± dla nich sÂwiadectwo mozÇe stacÂ sieÎ motywem
wiary26.
Do typowych i charakterystycznych sÂrodkoÂw w realizacji sÂwiadectwa nalezÇaÎ: sÂwiadectwo czynu i sÂwiadectwo søowa27. Najbardziej pierwotnym, bo stosowanym od poczaÎtku chrzesÂcijanÂstwa, a zarazem podstawowym sposobem
sÂwiadczenia o Chrystusie jest sÂwiadectwo obecnosÂci. SÂwiadek nie podejmuje
zÇadnych wyjaÎtkowych sÂrodkoÂw ukazywania innym Chrystusa. Jego sÂwiadectwo
J. Majka, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie jako element ewangelizacji, w: Ewangelizacja,
red. J. Krucina, Wrocøaw 1980, s. 79-97.
24
Rusecki, Argumentacja prakseologiczna, s. 123.
25
TamzÇe, s. 122.
26
Majka, art. cyt. s. 84.
27
TamzÇe, s. 87-91.
23
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sprowadza sieÎ do przykøadu zÇycia chrzesÂcijanÂskiego. Codzienne, dobre zÇycie
chrzesÂcijanÂskie staje sieÎ dla otoczenia sÂwiadectwem i dowodem prawdziwosÂci
Ewangelii. Ten rodzaj sÂwiadectwa dostrzec mozÇna juzÇ w pierwotnym KosÂciele.
Wielu, patrzaÎc na chrzesÂcijan, dostrzegaøo, zÇe w zÇyciu codziennym kierujaÎ sieÎ
oni miøosÂciaÎ. IstotaÎ sÂwiadectwa obecnosÂci jest jednosÂcÂ z ludzÂmi wyrazÇona w szacunku i miøosÂci, a takzÇe w zaangazÇowaniu na rzecz sprawiedliwosÂci i pokoju.
ChrzesÂcijanin tam gdzie przebywa, wyrazÇa nowosÂcÂ zÇycia otrzymanego od
Chrystusa, od ktoÂrego otrzymuje moc do takiego stylu zÇycia28.
SÂwiadectwo czynu realizuje sieÎ mieÎdzy innymi poprzez przykøad dobrego
Çzycia. W tym wypadku sÂwiadomie, poprzez okresÂlone czyny, wierzaÎcy w Chrystusa, przyblizÇa sieÎ innym postawy i zachowania oraz wartosÂci, jakie wypøywajaÎ
z wiary. W sÂwiadectwie dobrego przykøadu wazÇne saÎ dwa momenty: aby speøniana czynnosÂcÂ zawieraøa wartosÂcÂ wazÇnaÎ i cenionaÎ przez ludzi oraz by zostaøa
odczytana przez adresata jako wartosÂciowa i godna nasÂladowania29. Ten rodzaj
sÂwiadectwa bywa czasem okresÂlany jako ¹milczaÎca apologiaº ± ¹dobro obroni
sieÎ samoº, dlatego za mniej wazÇne uwazÇa sieÎ wypowiadane søowa.
Niesøychanie wazÇnym sÂrodkiem sÂwiadectwa jest søowo. Autor Listu do
Rzymian poucza: ¹Przeto wiara rodzi sieÎ z tego, co sieÎ søyszy, tym zasÂ, co sieÎ
søyszy, jest søowo Chrystusaº (10,17). Wprawdzie w przekazie wiary samo søowo nie wystarcza, jednak praktyka wskazuje, zÇe jest ono sÂrodkiem najczeÎsÂciej
uzÇywanym w komunikacji mieÎdzyosobowej. CechaÎ sÂwiadczenia poprzez søowo
jest mozÇliwosÂcÂ wejsÂcia w dialog, ktoÂry beÎdaÎc doskonaøaÎ formaÎ zjawiska interakcji, jest bardzo pomocny w przekazie wiary. DoceniajaÎc wartosÂcÂ sÂwiadectwa
skøadanego przez gøoszenie søowa nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe staje sieÎ ono owocne
i wiarygodne tylko wtedy, gdy poparte jest czynami miøosÂci, gdy pozostaje
istotowo zwiaÎzane ze sÂwiadectwem obecnosÂci i dobrego przykøadu30. SÂwiadectwo søowa realizuje sieÎ roÂwniezÇ poprzez søowo wspoÂøczucia, pocieszenia i przebaczenia. Wydaje sieÎ takzÇe, zÇe sÂwiadectwo søowa nalezÇy dzisÂ rozciaÎgnaÎcÂ takzÇe
na tzw. kultureÎ søowa.
SÂwiadectwo ma zatem wymiar apelatywny ± stanowi umotywowane praktykaÎ zÇycia wezwanie i jest swoistaÎ apologiaÎ wyrazÇonaÎ jeÎzykiem czynu i miøosÂci.
Dla wiarygodnosÂci søowa istotna jest jednosÂcÂ søoÂw i czynoÂw. Nawet najpieÎkniejsze søowa stajaÎ sieÎ maøo skuteczne, jesÂli nie saÎ poparte zÇyciowaÎ praktykaÎ.
Adresat søowa mozÇe zawsze zapytacÂ nauczajaÎcego: dlaczego ja mam tak zÇycÂ,
skoro ty zÇyjesz niezgodnie z naukaÎ, ktoÂraÎ gøosisz?
28
J. Neuner, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie (DM 10-12), w: Misje po Soborze WatykanÂskim II,
red. W. Kowalak, Pøock 1981, s. 124-127.
29
Majka, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie, s. 88.
30
J. SchuÈtte, Ewangelizacja i rozwoÂj w sÂwietle teologii soborowej i posoborowej, w: Ewangelizacja, dialog i rozwoÂj. Wybrane dokumenty MieÎdzynarodowej Konferencji Teologicznej. Nagpur
(Indie) 1971, red. M. Dhavamony, Warszawa 1986, s. 373; Neuner, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie,
s. 125.
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Niezmiernie wazÇne jest to, zÇe osoba sÂwiadka wiary staje sieÎ znakiem Boga,
staÎd czøowiek, ktoÂry spotyka sieÎ ze sÂwiadectwem chrzesÂcijanÂskim, mozÇe w autentycznym zÇyciu chrzesÂcijanÂskim dostrzec istotnaÎ jego tresÂcÂ. PoniewazÇ sÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie prowadzi do Osoby Chrystusa, dlatego podstawaÎ wiarygodnosÂci i autorytetu sÂwiadka jest przede wszystkim jego osobista i nadprzyrodzona wieÎzÂ z Chrystusem, ktoÂrej towarzyszaÎ stosowne kwalifikacje moralne
i intelektualne (prawosÂcÂ zÇycia, prawdomoÂwnosÂcÂ, umiøowanie prawdy itp.). Nie
mozÇna bowiem ukazywacÂ Chrystusa innym, jesÂli sieÎ Go samemu wpierw nie
spotkaøo i nie poznaøo. StaÎd tak istotna jest postawa wewneÎtrznego zaangazÇowania sÂwiadka. SÂwiadek, pozostajaÎc z Chrystusem w osobowym zwiaÎzku i wyrazÇa go na zewnaÎtrz przez sÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskiego zÇycia. ZewneÎtrzne
elementy sÂwiadectwa pomagajaÎ adresatowi zauwazÇycÂ sÂwiadectwo i wøasÂciwie
odczytacÂ ten osobowy zwiaÎzek sÂwiadka z OsobaÎ Chrystusa. W konsekwencji
przyjeÎcie sÂwiadectwa jest przyjeÎciem Chrystusa i wejsÂciem z Nim w osobowaÎ
relacjeÎ. Uwidacznia sieÎ tu personalny wymiar sÂwiadectwa: osoba sÂwiadka prowadzi osobeÎ adresata sÂwiadectwa do przyjeÎcia osobowego Boga.
Warunkiem uprzednim przyjeÎcia sÂwiadectwa jest rozpoznanie jego zaistnienia i wøasÂciwe jego odczytanie. PoniewazÇ sÂwiadectwo ma charakter znakowy31, dlatego istnieje potrzeba jego rozpoznania. Adresat musi zatem wiedziecÂ,
zÇe spotkaø sieÎ ze znakiem, ktoÂry wprowadza go w rzeczywistosÂcÂ nadprzyrodzonaÎ. SÂwiadectwo zawiera sieÎ w søowach, znakach, symbolach i gestach, ktoÂre saÎ
wyrazem autentycznego zÇycia religijnego, posÂwieÎcenia i ofiary, lecz nie saÎ to
zwykøe przejawy aktywnosÂci ludzkiej, czy gesty humanitarnej pomocy; ich ostatecznym zÂroÂdøem jest miøosÂcÂ sÂwiadka do Chrystusa. Czøowiek, ktoÂry spotyka
sieÎ ze sÂwiadectwem chrzesÂcijanÂskiego zÇycia, winien poprzez te zewneÎtrzne fenomeny dostrzec Jezusa Chrystusa, ktoÂry jest przedmiotem sÂwiadectwa32.
SÂwiadectwo zatem mozÇe stacÂ sieÎ skuteczne tylko wtedy, jesÂli oÂw ¹kodº sÂwiadectwa zostanie dobrze i w peøni odczytany.
NalezÇy takzÇe zapytacÂ o wartosÂcÂ motywacyjnaÎ sÂwiadectwa. Czøowiek, polegajaÎc na sÂwiadectwie, nie posiada oczywistosÂci, chocÂ mozÇe miecÂ pewnosÂcÂ moralnaÎ, co do jego autentycznosÂci i przedmiot. To przekonanie wynika z osobowego charakteru sÂwiadectwa; pochodzi ono od osoby i skierowane jest do
osoby. RoÂwniezÇ skutecznosÂcÂ sÂwiadectwa uwarunkowana jest osobowym zaangazÇowaniem zaroÂwno skøadajaÎcego sÂwiadectwo, jak tezÇ odbierajaÎcego sÂwiadectwo. Apologijny rys sÂwiadectwa jest mocniejszy woÂwczas, gdy sÂwiadectwo jest
skøadane nie tylko przez pojedyncza osobeÎ, ale przez grupeÎ osoÂb. W tym konteksÂcie trzeba jeszcze uwypuklicÂ, zÇe sÂwiadectwo wiary mozÇe bycÂ skøadane tylko
31

Element widzialny (dostrzegalny) ma wprowadzicÂ adresata sÂwiadectwa w rzeczywistosÂcÂ
niewidzialnaÎ (nadprzyrodzonaÎ), w sÂwiat wiary osoby sÂwiadczaÎcej, co w konsekwencji do spotkania
z OsobaÎ Jezusa Chrystusa.
32
Rusecki, Argumentacja prakseologiczna, s. 124; tenzÇe, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, t. 1.
Z teorii teologii fundamentalnej, s. 94.
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w øaÎcznosÂci z KosÂcioøem. èaÎcznosÂcÂ ze wspoÂlnotaÎ eklezjalnaÎ jest wazÇnym kryterium autentycznosÂci sÂwiadectwa.
Od pierwszych wiekoÂw chrzesÂcijanÂstwa sÂwiadectwo wiary spotykaøo sieÎ
zaroÂwno z obojeÎtnosÂciaÎ i odmowaÎ jego przyjeÎcia przez sÂwiat niechrzesÂcijanÂski,
jak roÂwniezÇ z podziwem, ktoÂry wielokrotnie prowadziø do nawroÂcenia. SzczegoÂlnie mocno przemawiaøo sÂwiadectwo wiary meÎczennikoÂw. Tradycja chrzesÂcijanÂska przekazuje wiele przykøadoÂw osoÂb, dla ktoÂrych inspiracjaÎ do przyjeÎcia
chrzesÂcijanÂstwa pøyneÎøa ze sÂwiadectwa zÇycia wyznawcoÂw Chrystusa.
WøasÂciwe odczytanie sÂwiadectw chrzesÂcijanÂskiego pozwala na odnalezienie
motywoÂw wiary, a tym samym wiarygodnosÂci Objawienia. Nie mozÇna jednak
tej tezy odwroÂcicÂ. Atrofia sÂwiadectwa lub maøa jego skutecznosÂcÂ saÎ raczej
skutkiem niewystarczajaÎcego zaangazÇowania wierzaÎcych, nie zasÂ znakiem niewiarygodnosÂci objawienia.

***

Istotne jest pytanie, czy wiarygodne ± i jak dalece przekonujaÎce ± jest nasze
sÂwiadectwo wiary dawane Chrystusowi? PamieÎtamy søowa Pawøa VI wielokrotnie przywoøywane przez Jana Pawøa II: ¹Czøowiek wspoÂøczesny cheÎtniej
søucha sÂwiadkoÂw, anizÇeli nauczycieli; a jesÂli søucha nauczycieli, to dlatego, zÇe
saÎ sÂwiadkamiº33. Ewangeliczne sÂwiadectwo, na ktoÂre wrazÇliwy jest sÂwiat wspoÂøczesny, to bezinteresowno posÂwiecenie sieÎ czøowiekowi, a szczegoÂlnie miøosÂcÂ
okazywana ubogim, samotnym, chorym, cierpiaÎcym oraz troska o pokoÂj, sprawiedliwosÂcÂ, prawa czøowieka. BezinteresownosÂcÂ takiej postawy i podjeÎtych
dziaøanÂ wielce kontrastuje z egoizmem i rodzi konkretne pytania, ktoÂre otwierajaÎ na Boga i na EwangelieÎ. W przypadku sÂwiadectw wiary wszelkie dziaøania
zewneÎtrzne czerpiaÎ swojaÎ moc i znajdujaÎ swoÂj sens swoÂj w osobistym zjednoczeniu sÂwiadka z OsobaÎ Jezusa Chrystusa. Brzmi to bycÂ mozÇe jak banaø, ale bez
przypomnienia tej podstawowej prawdy ± zÇe z Boga pøynie moc sÂwiadectwa,
a nie z czøowieka ± nie ma sensu moÂwicÂ o ewangelizacji i katechezie, o zÇyciu
zakonnym i dziaøalnosÂci charytatywnej, o odnowie zÇycia rodzinnego czy spoøecznego.
Wiara chrzesÂcijanÂska winna permanentnie przenikacÂ zÇycie wierzaÎcego
i ksztaøtowacÂ jego posteÎpowanie wedøug jej zasad. Z takiej wiary rodzi sieÎ
sÂwiadectwo, ktoÂre ma charakter wyzwania do wiary w Chrystusa. Wyzwanie
to skierowane jest zaroÂwno do wierzaÎcych, jak i do niewierzaÎcych; wierzaÎcych
ma utwierdzicÂ w wierze, zasÂ niewierzaÎcych do wiary doprowadzicÂ. ZÇycie wiaraÎ,
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ktoÂra ma swoje uzasadnienie, jest najdoskonalszaÎ formaÎ wspoÂøczesnej apologii
chrzesÂcijanÂstwa.
Jan Paweø II w lisÂcie do uczestnikoÂw II MieÎdzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej w Lublinie w 2001 r. napisaø m.in.: ¹DzieÎki wspoÂøczesnym
sÂrodkom przekazywania mysÂli i mozÇliwosÂciom przemieszczania sieÎ chrzesÂcijanie nawiaÎzujaÎ coraz sÂcisÂlejsze kontakty ze sÂwiatem ludzi niewierzaÎcych, wyznawcoÂw innych religii czy tezÇ przynalezÇaÎcych do roÂzÇnorakich sekt. W zwiaÎzku
z tym czeÎsto czujaÎ sieÎ niejako sprowokowani i wezwani do obrony swej wiary.
RoÂwnoczesÂnie zadajaÎ sobie pytanie, czy w imieÎ tolerancji nie nalezÇaøoby z tej
obrony zrezygnowacÂ. [...] SoboÂr WatykanÂski II, a za nim roÂwniezÇ posoborowe
nauczanie KosÂcioøa wzywa, aby chrzesÂcijanie byli gotowi podejmowacÂ obroneÎ
wiary, ale by czynili to w duchu wiernosÂci prawdzie, a roÂwnoczesÂnie z poszanowaniem godnosÂci czøowieka i troskaÎ, aby nieustannie odsøaniacÂ przed partnerem dialogu caøy blask Prawdy objawionej, przekazywanej przez Magisterium
KosÂcioøa. Tak pojmowana apologia wiary nie tylko nie wykracza poza ramy
tolerancji, nie godzi w wysiøki ekumeniczne KosÂcioøa, ale co wieÎcej, staje sieÎ
sÂwiadectwemº34.

Summary
The purpose of the present article is to show the link between apology and the
Christian testimony of faith. The author points to those moments of testimony which
are characterised by justification, substantiation and thus apology of faith. He does
not, therefore, talk about the apology of testimony as something additional, supposed to authenicate the testimony as it were beside it, but about a reality essentially
connected with the testimony and pertaining to its nature. The subject in question is
presented in three points: the apologetic dimension of the testimony of Jesus of
Nazareth, the apologetic character of the permanent testimony of the Church, and
the recognition and motivational effectiveness of the Christian testimony of faith.
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