
Święci a współczesny człowiek  
 

Współczesny człowiek spogląda w stronę świętych. Podobnie, jak w początkach 

chrześcijaństwa, tak i dziś święci wydają się być interesującymi wzorami w poszukiwaniu 

odpowiedzi na decydujące pytanie o sens i cel życia. 

 

Co roku niezliczone rzesze ludzi podróżują do różnych krajów świata i napotykają  

w tamtejszych kościołach, kaplicach i innych miejscach na chrześcijańskich świętych, na ich 

wizerunki i relikwie. Nie zawsze święci zdradzają swoje imiona, ale ich postawa oraz 

towarzyszące im przedmioty i atrybuty pozwalają uważnemu obserwatorowi na rozpoznanie 

ich tożsamości, historii ich życia, działania, a także męczeństwa. 

 

Jezus Chrystus zapewnił ludzi, że ich nie opuści, lecz będzie przy nich trwał do końca 

czasów. Powierzył uczniom swojego ducha, aby kontynuować życie w społeczności 

wierzących i stać się przez nich widzialnym i słyszalnym. Ludzie zbyt często mają wrażenie, 

że w naszym zgubnym świecie nie da się odczuć obecności Jezusa. W osobach świętych 

pojawia się jednak ten błysk, świadczący o tym, że Bóg działa, że Chrystus jest wciąż obecny 

w dzisiejszym świecie, że można go zobaczyć i doświadczyć w innym człowieku. Życie 

świętych przepełnione jest czynami Boga. Na przykładzie świętych wyraźnym staje się fakt, 

iż nie największe osiągnięcia i zdolności człowieka pozostaną najważniejsze dla historii 

ludzkości, lecz to co Bóg uczynił dla ludzi.  

 

Poprzez  postaci  świętych  ludzie  są zaproszeni  do  spotkania i  poznania  dzieł  Boga. 

Wprawdzie  święci  tak,  jak  my  mieli  swoje  słabości,  popełniali  błędy, ale to  właśnie oni 

uporali się już  z błędami,  przeciwnościami  i surowością  życia. Takie  przykłady przekonują 

współczesnego   człowieka,  który  dostrzegając  siłę  towarzyszącą  świętym  w  ich 

bezkompromisowym  życiu  i działaniu, chce  doświadczyć i zrozumieć  to, co wydaje się być 

niewytłumaczalne dla ludzkiego rozumu.  

 

Różnorodność świętych ukazuje nam wielkość Boga. Wszyscy święci mogą przekazać nam 

nieskończoną siłę Boga i tajemniczą głębię postaci Jezusa. Z tej siły święci uczynili coś 

niewyobrażalnego. Oni poruszyli świat. 

 

Każdy święty zaprasza, aby stanąć przed nim w ciszy i doświadczyć w swoim życiu jego 

obecności: tak lub podobnie może działać w moim życiu Bóg – w najmniejszych sprawach 

mojej codzienności. 
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