
Wniebowstąpienie 
Jezus wyznacza drogę dla człowieka 

 

Wniebowstąpienie, Giotto di Bondone (ok. 1304) 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego stanowi bardzo ważny 
moment w roku liturgicznym. W modlitwach Kościoła przewija się wyrażenie: 
„Wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury”. 
Również i to święto dotyczy więc losu człowieka.  

Spróbujmy przywołać niektóre fakty z historii zbawienia człowieka, które 
rzucają światło na to, co będziemy przeżywać w niedzielę. Gdy Bóg Ojciec 
podjął dzieło naprawy natury i losu człowieka po jego grzechu, posłał na świat 
swojego Syna, który przyjął na siebie ludzkie ciało i stał się prawdziwym 
człowiekiem, pozostając jednocześnie Bogiem. W swojej ludzkiej naturze wziął 



na siebie skutki grzechu, czyli cierpienie i śmierć. Boską mocą zmienił ten los. 
Po Jego męce i Zmartwychwstaniu cierpienie i śmierć nie wypełniają do końca 
życia człowieka, ale pojawiła się perspektywa zmiany ludzkiego losu i życia 
w  królestwie niebieskim. Właśnie Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa mówi 
o  Jego wejściu do chwały nieba z Jego ludzkim ciałem, odnowionym po 
Zmartwychwstaniu. Jest to wprowadzenie ludzkiej natury do radości nieba. 

Zwróćcie uwagę również na symbolikę zawartą w celebracjach tych dni. 
Czterdzieści dni od Zmartwychwstania przypomina inną podobną historię. Od 
wyjścia z niewoli egipskiej przez 40 lat Naród Wybrany wędruje do Ziemi 
Obiecanej. Pan Jezus, przez swoją mękę i Zmartwychwstanie, wyprowadza nas 
z niewoli zła i śmierci i po 40 dniach wprowadza ludzką naturę do chwały 
niebios, która jest dla nas ziemią obiecaną. Tam jest miejsce dla nas, tylko 
trzeba iść drogą wyznaczoną przez Jezusa Chrystusa. Wtedy Jego Duch 
poprowadzi nas do prawdziwego celu. 

Radujmy się zatem wszyscy i unieśmy z Apostołami nasz wzrok do nieba za 
Jezusem. Pragnienie tego, co wspania łe powinno być motorem 
w podejmowaniu naszych codziennych wysiłków. Życzę głębokiego przeżycia 
Święta Wniebowstąpienia Pańskiego. 

ks. Stanisław 

Hymn z Jutrzni 

1  Zaświtał blaskiem promiennym 
Przez wszystkich dzień upragniony, 
Bo Chrystus, świata nadzieja, 
Wstępuje w niebo wysokie. 

2  Gdy swoją mocą podeptał 
Szatana, księcia ciemności, 
Przed Ojcem staje przynosząc 
Zwycięską chwałę Wcielenia. 

3  Odchodzi w jasnym obłoku 
I ufność ludziom przywraca, 
Bo rajskie bramy otworzył 
Praojców grzechem zamknięte. 

4  O jakże wielkim weselem 
Jest Syn zrodzony z Dziewicy! 
Przyjąwszy krzyż i zhańbienie 
Króluje z Ojcem na wieki. 

5  Składajmy przeto podziękę 
Naszemu Panu i Zbawcy, 
Bo ludzkie ciało cierpiące 
Do Ojca domu wprowadził. 

6  Niech jedna radość połączy 
Mieszkańców nieba i ziemi, 
Bo Jezus idąc do Ojca 
Pomiędzy nami zostaje. 

7  Przyciągnij teraz, o Chryste, 
Do siebie serca człowiecze 
I Duchem Świętym napełnij, 
Gdy nam Go ześlesz od Ojca. Amen. 


