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Jezus chodzi po jeziorze
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim
odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była
już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus
zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.
Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”. A on rzekł: „Przyjdź”. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie,
ratuj mnie”. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się
uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.
Mt 14, 22–33

Dla współczesnego człowieka, który wszystko tłumaczy rozumowo, rządzi energią jądrową i już wszystko o sobie
wie, Bóg stał się zbędny a Jego Mądrość - głupotą. Wiele razy
czytałem interpretacje naukowców na temat dzisiejszej Ewangelii.
Piszą że Jezus chodził po wodzie… tylko że zmrożonej. Że szedł
po lodzie a nie po wodzie (tylko uczeni nie doczytali, że uczniowie
nie płynęli lodołamaczem ale małą łódką). Albo ten komentarz, że
Jezus chodząc po wodzie wykorzystywał napięcie powierzchniowe. (a jeśli tak było faktycznie, że stwórca tak szedł, to przecież
On je stworzył…)
Jednak nawet ludzie inteligentni i spece od najnowszej
generacji genetyki, trzymający atomy „na smyczy” ślizgają się po
powierzchni świata stworzonego przez Boga i nie są w stanie
przeniknąć w głąb. Bo kto żyje powierzchniowo, nie wewnętrznie,
nie duchowo, ten nie jest w stanie przecisnąć się przez duchowe i
mistyczne zrozumienie tajemnic Bożych.
Dziś dla tego wielkiego świata pokorny Bóg stał się
niezrozumiały, więc niepotrzebny. Im większy poziom życia i
nauki tym bardziej Bóg staje się niewygodny. Bóg jest więc na
obrzeżach ludzkiej cywilizacji doskonale radzącej sobie bez Niego. Bóg jest na odludziu, na pustyni (już może
wiesz, dlaczego Mojżesz i inni wychodzili na pustkowia…?). Zupełnie jak dziś w Ewangelii, gdy
Jezus wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić.
Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Sam
na obrzeżach, pokornie się odsunął. Zresztą…,
nigdy nie szukał pierwszych miejsc…
Poza tym Mądrość krzyża jest głupotą w
oczach tego świata. „Jezus wcale nie potrzebuje
ksiąg ani doktorów, aby pouczać dusze. On, Doktor doktorów, poucza w ciszy, bez słów” - tak
pisała „Mała” Święta Teresa od Dziesiątka Jezus, karmelitanka.

Przecież sam Jezus powiedział u Mateusza 11,25:
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak,
Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.
Jest tu niezwykle wyraźnie podkreślona prawda o objawianiu się Boga Ojca przez Syna tylko ludziom najpokorniejszym i o ukrywaniu się Boga przed wszystkimi ludźmi, zbytnio
ufającymi swej wiedzy, rozumowi.
Tylko skromny człowiek usłyszy pokornego, choć
mocnego Boga. I tylko prosty człowiek spojrzy właściwie na
chodzenie Jezusa po wodzie.
I tu wcale NIE CHODZI O CHODZENIE, ale o prawdę, że TYLKO W JEZUSIE CHRYSTUSIE JEST NASZ RATUNEK OD CHAOSU TEGO ŚWIATA, który symbolizują
owe odmęty wodne, po których chodził Zbawiciel.
On wyciągnie rękę w odpowiednim momencie, kiedy
tylko zawołam: „Panie, ratuj mnie!”. Kiedy tylko Jemu wykrzyczę, że bez Niego nic nie mogę…
Jezus dodaje mi odwagi. Z Nim przezwyciężę to, co słabe, i nie muszę się niczego bać.
On daje mi moc do chodzenia po wodzie - czyli
po tym, co dla mnie wydaje się niemożliwe a
staje się rzeczywistością.
Piotr zaczął tonąć, gdy przestał patrzeć
na Jezusa. Bo w życiowych tarapatach ratuje
mnie jedno - PATRZENIE NA JEZUSA… i
tego sobie i Wam życzę z okazji tych rozważań…
W twoich upadkach, w twoich trudach, w
twoich życiowych zawieruchach ratuje Cię patrzenie na Boga. Tylko tyle... Tak mało trzeba dać, by
zyskać wszystko.
- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

