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Ojczyzna w Starym Testamencie
Bóg podarował Narodowi Wybranemu ziemię
Kanaan, która stała się jego ojczyzną. Izraelici przyjęli
od Boga tę ziemię, by się o nią troszczyć, na niej
pracować, wzrastać. Stali się za nią odpowiedzialni,
musieli o nią walczyć, zdobyć i wreszcie pokochać,
przylgnąć do niej.
W Piśmie Świętym spotykamy nieraz ludzi, którzy są
gotowi wiele poświęcić dla swojej ziemi ojczystej.
Pierwszym z nich jest Abraham, który zawierzył Bożej
obietnicy i udał się w niebezpieczną drogę na
poszukiwanie obiecanej ziemi. Widzimy żołnierzy
walczących o tę ziemię, mężne niewiasty – Esterę
i Judytę, które z narażeniem życia występowały
w obronie narodu, królów, którzy dobrze zarządzali
swoim państwem, czyniąc je potężnym. Dalej osoby
zatroskane o pomyślność ojczyzny i odbudowujące ją
z ruin. Wreszcie tych, którzy swą ciężką i cichą pracą
przyczyniali się do świetności kraju.

Więzy rodzinne podstawą siły narodu
„Pojęcie «ojczyzna» rozwija się w bezpośredniej bliskości pojęcia
«rodzina» – poniekąd jedno w obrębie drugiego. Stopniowo też,
odczuwając tę więź społeczną, która jest szersza od więzi
rodzinnej, zaczynacie także uczestniczyć w odpowiedzialności za
wspólne  dobro owej większej «rodziny», która jest ziemską
«ojczyzną» każdego i każdej spośród was”.
Jan Paweł II, List do młodych całego świata Parati semper, 3.03.1985,
http://www.opoka.org.pl/ biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html (dostęp
12.01.2012).

Jezus mówi o ojczyźnie

Oddajcie więc cezarowi to, co należy do
cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Mt 22, 21

Oddajcie każdemu to, co się mu należy: 
komu podatek – podatek, komu cło – cło,
komu uległość – uległość, 
komu cześć – cześć. Rz 13, 7

Bądźcie poddani każdej 
ludzkiej zwierzchności ze względu 
na Pana (…). 1 P 2, 13

Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma
względu na osoby. Ale w każdym narodzie 
miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje
sprawiedliwie. Dz 10, 34-35

(…) kto by między wami chciał stać się
wielkim, niech będzie waszym sługą. Mt 20, 26

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Flp 3, 20

Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy
przyszłego. Hbr 13, 14

Julian Tuwim

Ojczyzna

Ojczyzną moją jest Bóg,
Duch, Syn i Ojciec wszechświata.
Na każdej z moich dróg
Ku Niemu dusza ulata.

Ojczyzną moją jest łan,
Łan Polski, prostej, serdecznej,
Niech mi pozwoli Pan
W nim znaleźć spoczynek wieczny.

Ojczyzną moją jest dom,
Kochany dom rodzicielski,
Przytułek cichym snom
Młodości sielskiej – anielskiej.

Patrzę, strudzony śród dróg,
W oczu twych błękit przeczysty,
I jest w nim wszystko: i Bóg,
I Polska, i dom ojczysty.
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Nasza ojczyzna
Ziemską ojczyzną Jezusa była Palestyna. Tam się
urodził, dorastał, nauczał. Chrystus ukazuje nam, że
człowiek, żyjąc w określonym miejscu i czasie, należy
do narodu, z którego wywodzą się jego przodkowie.
Wobec ziemi ojców ma do spełnienia ważne
posłannictwo, ma obowiązki względem swojej
ojczyzny. Dotyczy to także tych, którzy tę ziemię uznali
za swoją ojczyznę i stali się jej obywatelami.
W swoim nauczaniu Jezus ukazuje nam też inną,
duchową ojczyznę, którą jest królestwo Boże. Jego
budowanie zaczyna się już tu na ziemi, w środowisku,
w którym żyjemy. A zatem będąc powołanymi do
„niebieskiej ojczyzny”, jesteśmy zarazem wezwani 
do tego, by stawać się już teraz jak najlepszymi
obywatelami własnego kraju. 
Zobowiązania te dotyczą zarówno osób, którym
została powierzona władza w państwie, jak
i wszystkich obywateli kraju.

Moja miłość do ojczyzny

Modlitwa za Ojczyznę (fragment)

ks. Piotr Skarga

Wyraz «ojczyzna» łączy 
się z pojęciem 
i rzeczywistością ojca.
Ojczyzna to jest poniekąd
to samo, co ojcowizna, 
czyli zasób dóbr, 
które otrzymaliśmy 
w dziedzictwie po ojcach.
Ojczyzna więc to jest
dziedzictwo, 
a równocześnie jest to
wynikający z tego
dziedzictwa stan
posiadania – w tym
również ziemi, terytorium,
ale jeszcze bardziej
wartości i treści duchowych,
jakie składają się na kulturę
danego narodu.

bł.  Jan Paweł II

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków
2005, s. 66.

Na czym polega patriotyzm?

Jakie są twoje powinności względem 
Polski?

Z A S T A N Ó W  S I Ę

W Ł A D Z A  P U B L I C Z N A

O B Y WAT E L E

Obowiązki wobec ojczyzny

„Władza publiczna jest zobowiązana do
poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej
i warunków korzystania z jej wolności”. KKK 2254
„Sprawowanie władzy zmierza do ukazania
właściwej hierarchii wartości, by ułatwić wszystkim
korzystanie z wolności i odpowiedzialności”. KKK 2236

„Obowiązkiem obywateli jest współpracować
z władzami cywilnymi w budowaniu
społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości,
solidarności i wolności”. KKK 2255
„Obywatel jest zobowiązany w sumieniu 
do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych,
gdy te przepisy są sprzeczne z wymaganiami ładu
moralnego. «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi»
(Dz 5, 29)”. KKK 2256
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