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I przypom ina mi s ię  rozm owa z m łodą kobietą, w e Wrocławiu w  ostatnią niedzielę:
-  Dwa m iesiące temu moja siostra pochowała swoje dziecko, została jej trzyletnia có 

reczka -  m ów iła -  a tydzień temu ona (siostra) i szwagier zginęli w  wypadku sam ochodo
wym . Mała została zupełnie sama. Gdzie jest Bóg? Gdzie On jest? Ja nie potrafię już  
wierzyć. N ie potrafię się m odlić...

To jest najw iększe cierpienie, jakie m oże się człow iekow i przydarzyć. Poczucie opusz
czenia przez B oga -  nieobecność Boga. I wtedy życie  jest bez sensu. W tedy nic nie ma 
sensu. To jest zimna, pusta sam otność. B ez żadnego światła. M ogą być różne przyczyny  
takiego stanu. Śmierć, cierpienie, brak m iłości, odrzucenie, dośw iadczenie jakiegoś prze
rastającego ludzką wytrzym ałość zła. I w  tym w szystkich sytuacjach (bez Boga) brzmi 
krzyk Jezusa z krzyża: „Eli, eli, lama sabaktani -  B oże mój, B oże, czem uś m nie opu
ścił?”. Jezus też przez to przeszedł. B óg  w Jezusie chciał być też z  tymi, którzy nie chcą  
albo nie m ogą go znać. Czy m oże matka zapom nieć o swym  dziecku? A  choćby matka 
zapomniała, ja  nie zapom nę Ciebie. Mam twoje im ię wypisane na m oich rękach -  takie 
wyznanie zapisał Izajasz. I tacy ludzi są  wśród nas. M ieszkają w  naszych domach -  dzisiaj 
ich tu nie ma. Jezus jest też z nimi i m oże tylko dlatego jeszcze żyją, że  On razem z nimi 
krzyczy na całe gardło: „B oże, gdzie jesteś?” i przeżywa to cierpienie z nimi.

B ędziesz w sw oim  życiu nieraz spotykał takich ludzi, którzy ci pow iedzą z szyder
czym , w ym uszonym  uśmiechem: „i co, gdzie jest ten twój Bóg, no gdzie?” N ie  moralizuj, 
nie nawracaj na siłę, choćby to było twoje własne dziecko, jak Jezus, po prostu z nim  bądź. 
To jest w szystko, co nawet W szechm ogący B óg m ógł zrobić. Tak nas zbawił.

A  gdy w szystko wykonał, stał się sprawcą w iecznego zbawienia dla w szystkich, któ
rzy go słuchają.

ks. Andrzej Jerie
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Nie bójcie się

Zgrom adziliśm y się  na czuwaniu. Jesteśm y tu dzisiaj, aby oczekiw ać Zm artwychwsta
nia Chrystusa. Jest noc. N oc, która dla świadków męki Chrystusa była kolejną nocą n ie
pew ności, lęku i strachu. B óg  lubi działać w nocy. W iele w ażnych wydarzeń opisanych  
w  Piśm ie Św iętym  ma m iejsce w  nocy. W yjście z  Egiptu, pow ołanie Samuela, Narodze
nie, rozm owa z N ikodem em  i w  końcu -  Zmartwychwstanie. To pokazuje, że B óg uwalnia  
nas od lęku. C iem ność kojarzy nam s ię  przecież z  lękiem , niepew nością, ograniczonym  
w idzeniem . B óg chce w chodzić w  naszą noc i uwalniać nas od naszych strachów i lęków, 
od tego, co  nas krępuje i zniewala. N oc jest sym bolem  grzechu i śm ieci, ale B óg jest  
w iększy od nocy. B óg  w  nocy zw ycięża.

D zisiejsza, tak bogata liturgia słow a, pokazuje nam Boga działającego w  historii. W i
dzim y początek i zw ieńczenie B ożego działania -  stworzenie i odkupienie. Boga, który 
ciągle wyprowadza wybrany przez Siebie naród z niew oli do wolności. Opowiadanie o w yj
ściu z Egiptu jest  w spaniałą figurą działania Boga w  życiu każdego, kto chce iść drogą
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wiary, każdego, kto chce pozw olić działać Bogu w  swoim  życiu. W yjście z niew oli nie jest  
łatwe. Idziem y do w olności, ale droga prowadzi przez morze i przez pustynią, przez w y
rzeczenia, przez trudności. A le czy w  tych trudnościach nie sprawdza się nasze zaufanie, 
czy nie pogłębia s ię  nasza wiara. Droga zaczyna się od przejścia przez morze. To jest 
figura chrztu. A le nie m ożesz sobie pow iedzieć -  jestem  ochrzczony i to mi wystarczy. 
Izraelici przeszli przez Morze Czerwone i zwątpili, przestraszyli się. N ie w ystarczyło im  
wiary, zaufania. B o to sw oje w yjście z Egiptu, zanurzenie w  Czerwonym  Morzu chrztu 
m uszę odnawiać. W łaśnie wtedy, kiedy przychodzą trudności, kiedy wydaje się, że droga 
przez pustynią jest za ciężka, że nie dam rady. Kiedy umiera ktoś, kogo kochasz, albo 
zdradza i opuszcza, kiedy odwracają się od Ciebie dzieci i nie chcą cię słuchać, nie chcą  
szanować tego, czego  ich nauczyłeś, kiedy wyrzucają cię  z pracy, kiedy w szystko s ię  nie 
udaje -  wtedy, w łaśnie w tedy sprawdza się twoje zaufanie do Boga. W tedy On jest najbli
żej C iebie i chce przyjść Ci z pomocą. A le w cale nie chce zabrać ci tw ojego krzyża... ale 
z tego tw ojego krzyża wyprowadzić chwałę! ! ! Od najw cześniejszych w ieków  chrześcija
nie ozdabiają krzyże pięknym i kamieniami, klejnotami, ale nie po to, żeby go zasłonić, ale 
po to, żeby pokazać, że z krzyża można wyprowadzić chwałę, że z krzyża, ze śm ierci, 
z cierpienia m ożna zmartwychwstać. Tak często wydaje się nam, że odnajdziem y szczę
ście, gdy pozbędziem y się krzyża. Tak często myślimy: byłbym naprawdę szczęśliw y, gdy
bym miał zdrow ie, gdybym  miał lepszą pracę i więcej pieniędzy, gdybym  nie m usiał zaj
m ować się  obłożnie chorą matką, gdybym nie musiał m ęczyć się z dziećm i w  szkole... 
byłbym  szczęśliw y. Czy na pewno?

Po nocy czeka na nas radość poranka. Na końcu pustyni jest ziem ia obiecana. D lacze
go mamy zawracać, trwać w  mroku, dlaczego n ie zaufać Bogu?

Spróbujmy dzisiaj przeżyć na now o nasze spotkanie z Chrystusem Zmartwychwsta
łym , który nas w yzw ala i odejść od pustego grobu jak niewiasty z Ewangelii z  bojaźnią, 
ale i z  radością. Bo w yzw oleniu  towarzyszy w ielka radość, ale i bojaźń.

Tam w  półmroku, pod chórem, w  konfesjonale, dokonują s ię  nasze zmartwychwstania, 
nasze małe w yjścia z  niew oli. Odchodzimy... z  radością, ale też z bojaźnią i drżeniem -  czy  
podołam , czy dam radę się  zm ienić? Nadstaw ucho -  a usłyszysz Jezusowe: nie bójcie się, 
a jeżeli upadniecie... B óg ześle  wam mannę, przepiórki, wyprowadzi w odę ze skały, u le
czy rany przez spojrzenie na m iedzianego w ęża. Otworzy znowu m orze i da jeszcze jedną  
szansę. W końcu za rok też będzie W ielkanoc. A  m oże nie..

ks. Andrzej Jerie

WIELKANOC -  15 IV 2001

Przesłanie dla następnych pokoleń.

Oto pierwszy w ielkanocny poranek XXI wieku i trzeciego tysiąclecia. A le informacja 
od dw óch tysięcy lat niezm iennie ta sama: JEZUS ŻYJE! W ieść przechowywana w  K o
ściele z  najw iększym  pietyzmem: Ten, który stanął pośród nas, w niósł światło do jakże 
często m rocznego naszego życia, który udowodnił, że  droga „pod prąd”, wspinaczka ku


