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nał drugą pielgrzym ką do O jczyzny od słów: „Pokój tobie O jczyzno, moja, pokój tobie”. 
B yło to pow iedziane, gdy trwał jeszcze  w  Polsce stan wojenny, gdy sporo ludzi znajdowa
ło  się jeszcze  w  obozach internowania.

Inny dar Ducha Św iętego, o którym jest wzmianka w  dzisiejszej Ew angelii, to dar 
odwagi: „N iech  się nie trw oży serce w asze ani nie lęka!” (J 14, 27b). C złow iek  Chrystusa 
odznacza s ię  odwagą. Była ona bardzo widoczna u m ęczenników. U czeń  Chrystusa nie 
m oże być lękliwy. Lęk jest zw iązany z brakiem wystarczającej wiary.

Te w szystk ie dary, o których m ówimy, są nam udzielane na Eucharystii. D latego pro
śm y o nie, sprawując dziś tę Eucharystię.

ks. Ignacy Dec
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Nasza Ojczyzna jest w Niebie.

1. Codziennie umierają ludzie. Schodzą z  tego świata na zaw sze. N ieczęsto  obserwuje
m y moment śmierci. Częściej odprowadzamy ciało zmarłych na cmentarz, na m iejsce w iecz
nego spoczynku.

Od czasu do czasu dowiadujem y się  o śmierci ludzi nam znanych, ludzi w ybitnych, 
zasłużonych, podziw ianych. N ie  w yw iera to już na nas w iększego w pływ u. M ówim y: 
zw yczajna kolej rzeczy. Ż ycie ludzkie kończy się, kiedyś skończyć s ię  musi.

B yw ająjednak zejścia z tego świata zupełnie nagłe i niespodziewane. Ktoś gin ie w  w y 
padku drogow ym , katastrofie kolejowej czy  lotniczej. N ie m ógł nawet pożegnać się  z naj
b liższym i. Pozostaw ił po sob ie w iele  niedokończonych spraw. N ie przekazał swej ostat
niej w oli, n ie zrobił żadnego testamentu. B olesne jest takie odejście.

A le są  i inne zejścia. Spokojne, po dokonaniu zam ierzonych prac, po spełnieniu zadań. 
O dchodzący pozostaw ił ostatnie dyspozycje, pożegnał się ze  światem . Pogodził s ię  z  ko
n iecznością  odejścia.

Każde jednak odejście, zw łaszcza kogoś b lisk iego, napawa nas żalem  i smutkiem.

2. W ew angelicznym  op isie odejścia Chrystusa nie ma śladu smutku. Przeciw nie, do
minuje radość. Ew angelia notuje nawet taką uwagę, że  kiedy Jezus odszedł „uniesiony do 
N ieba”, Jego uczn iow ie „z w ielką  radością wrócili do Jerozolim y”. Czem u przypisać ten 
nastrój daleki od smutku zw iązanego z  każdym rozstaniem?

Z pew nością  odejście Jezusa nie było niespodziewane. Chrystus po sw ym  Zmartwych
wstaniu nie przebywał stale z Apostołam i, lecz ukazywał się im od czasu do czasu. Przy
zw yczajał ich w  ten sposób, że  wkrótce odejdzie od nich całkow icie. O biecał im też, iż nie 
zostaną sam i, że  nadal pozostanie pom iędzy nimi w  wymiarach m istycznych, że  ześle  
sw ego Ducha Św iętego Pocieszyciela.

Widzialne odejście Chrystusa do nieba stało się też znakiem i zapowiedzią Jego przyszłego, 
w  nieznanym dla nas czasie, widzialnego powrotu. Będzie on związany ze wskrzeszeniem z 
martwych i wprowadzeniem do ojczyzny niebieskiej, do domu Ojca wszystkich zbawionych.
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3. Każda okazja zetknięcia się z fenomenem śmierci jest łaską przybliżającą rzeczyw i
stość nieba. Teoretycznie kierujemy się przecież światłem wiary, która m ów i, że ostatecz
nym naszym  celem  jest niebo, W praktycznym jednak postępowaniu ten cel ostateczny  
zostaje spychany na dalszy plan, gdyż fascynacja ziem ią i zaangażowanie w  doraźne cele  
doczesne jakby przytępia wzrok naszej duszy. Dopiero kiedy człow iek  zbliża się do kresu 
wędrówki ziem skiej, wtedy rzeczyw istość nieba staje s ię  w ażniejsza od w szystkich re
aliów  doczesnych, które trzeba opuścić. I w ów czas uświadamiamy sobie, jak o celu osta
tecznym  należało pamiętać zaw sze na każdym etapie życia, jeszcze wtedy, gdy śmierć 
wydawała się m ożliw ością  bardzo odległą.

N ie istnieje ludzka fantazja zdolna wyobrazić sobie niebo, choćby tylko z przybliżonym  
prawdopodobieństwem. Dlatego niedorzeczne są wszelkie opisy nieba. N ie w yślem y prze
cież do nieba reportera, który m ógłby wrócić i opisać niebo. Opieramy się na Objawieniu, 
które również posługuje się językiem  obrazowym. Oto, co mówi św. Jan: „I miasto św ięte -  
Jeruzalem N ow e ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna 
w  klejnoty dla sw ego męża” (Ap 21,2). Księga Apokalipsy istotę nieba stara się nam przybli
żyć obrazem miasta, wspólnego mieszkania z Bogiem  i wybranymi oraz nieustającej uczty.

Posłużm y się pewnym  przykładem, który przybliży nam rzeczyw istość nieba. K iedy  
emigrant przenosi s ię  do dalekich krajów, zabiera ze sobą, zw łaszcza jeśli są  to kraje mniej 
cyw ilizow ane, sw oje przyzwyczajenia i obyczaje. Przystosowuje s ię  w  stopniu niezbęd
nym do otoczenia, ale zachowuje swój język, ubiera s ię  w edług własnej mody, w znosi 
budynki podobne do ojczystych. K iedy Słow o Boga, Jezus, stał s ię  człow iekiem , przysto
sow ał się do sposobu życia na św iecie i był wzorowym  dzieckiem  i synem , m ężczyzną  
i robotnikiem. Jednakże przyniósł tu sposób życia z  ojczyzny niebieskiej i chciał, aby sto
sunki wśród ludzi i rzeczy u łożyły  się w  nowym  porządku, w edług prawa Nieba, to jest  
m iłości. Tym prawem żyją w szyscy członkow ie niebiańskiego społeczeństwa.

K iedy otwieramy Ew angelię uderzają nas przede wszystkim  słow a m ówiące o m iłości: 
„Jedna rzecz jest niezbędna”
„Kochaj bliźn iego sw ego, jak siebie sam ego”
„Kochajcie w aszych nieprzyjaciół”
„Kochajcie się wzajem nie”.
Zmierzając do O jczyzny w  N iebie, już tu, na ziem i, jesteśm y w  stanie budować króle

stwo niebieskie, będące jego namiastką. Na co dzień stać nas na przerastanie samych s ie 
bie w  otwieraniu serca dla innych, by każdemu i zaw sze służyć z m iłością. Bądźm y pierw
si w  kochaniu. U czm y się od Boga, który nas pierwszy umiłował.

Czyż nie w  takim klim acie powinniśm y uprzedzać rzeczywistość niebieską i choć w  m i
niaturowej formie realizować na ziem i styl ludzi kochających prawdziwie Boga i w  Bogu  
kochających w szystkich braci? Tak w iele w nas zatroskania o sprawy doczesne. Niektórzy  
nasi bracia i siostry, zauważam y z niepokojem, żyją nawet tak, jakby innej poza ziem ską  
rzeczyw istości w  ogó le  nie było.

W tym dniu, k iedy wspom inamy W niebowstąpienie Pańskie, w ięcej winno być na
szych m yśli o O jczyźnie N iebieskiej i troski, by jej prawem żyć już tu, na ziem i. Przezna
czeni jesteśm y przecież do wiekuistej uczty w  braterskiej m iłości.

ks. Tadeusz Reroń


