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Łukasz 24, 50-53 

I wywiódł ich (Jezus) aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. 

I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. 

A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością. 

I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.  

 

Drodzy Internauci, oto zupełnie jakby mimochodem właśnie dzisiaj przeżywamy jedno z 

najważniejszych chrześcijańskich świąt. Wspominamy pewne pożegnanie. Dziwne 

pożegnanie. Dlaczego dziwne? 

Już tłumaczę. Myślę, że większości z nas pożegnanie zawsze kojarzy się ze smutkiem, ze 

łzami. I nie jest ważne czy żegnamy się z kimś na kilka godzin, dni czy miesięcy, albo też na 

zawsze stojąc nad otwartą mogiłą.  

 Gdy jednak dzisiaj słyszymy, że uczestnicy tego pożegnania wracają do swoich spraw, 

domów z wielką radością, to musi nam się to wydawać dziwne. Ale może jest jednak jakieś 

wytłumaczenie tego fenomenu. 

Oczywiście, że jest, bo przecież przeżywamy dzisiaj dzień wspomnienia o Wniebowstąpieniu 

naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.  

Czytamy tekst Łukasza ewangelisty i się dziwimy. 

 Oto ich Pan i Nauczyciel wyprowadził ich poza miasto, aż do znanej im wszystkim Betanii, 

która dobrze się im kojarzyła i w pewnym spokojnym miejscu obrócił się do nich twarzą 

uniósł swoje ręce i pobłogosławił ich. Tak jakby przytulił każdego z nich do siebie, 

zapewniając jeszcze raz, że ich kocha, że zajmują ważne miejsce w Jego sercu i myślach, że 

życzy im w ich dalszym życiu, aby wiernie spełnili zadanie, z którym ich zostawia „ Idźcie i 

czyńcie uczniami…” . Przyjmując to szczególne błogosławieństwo czują w całej pełni, że nie 

zostaną sami, chociaż On musi odejść. Nie będą za Nim tęsknili, bo będą czuli jego obecność 

przy sobie w każdej sytuacji, w której się znajdą.  

Rozstał się z nimi, już Go nie zobaczą, ale ich serca i dusze wypełnia pewność, że nie jest 

daleko od każdego z nich. 

Dlatego wracają do Jerozolimy, która mogłaby być synonimem niebezpieczeństwa i 

wrogości, tam byli przecież ciągle ci, którzy doprowadzili do męki i śmieci ich Pana. 

Jednak oni już się nie boją. Idą z radością, radością oczekiwania na spełnienie obietnicy, którą 

On dał im przed rozstaniem, że zostaną przyobleczeni mocą z wysokości. Nie ukrywają się 

już, lecz codziennie bywają w świątyni, aby chwalić Boga. 

Skutkiem tego pożegnania stała się radość uczniów,  

może i my wspominając te chwile winniśmy zapomnieć o lęku, o tym co ludzie o nas pomyślą 

czy powiedzą,  o niepewności dotyczącej naszego bytu, gdy tak radykalnie zmienimy 

priorytety swego życia.  

Dajcie się zaprosić do radości, która była wówczas udziałem Jego uczniów, a On  obdarzy 

Duchem Świętym nas wszystkich, którzy Go o Niego prosimy i za Nim tęsknimy. Chwalmy 

Go więc, bo On zawsze spełnia swoje obietnice. Amen.  

 


