Polski

Odtąd już nikogo nie znamy według ciała.
To, co dawne, minęło,
a oto wszystko stało się nowe. (2 Kor 5,16.17)

Z wichru Pan powiedział Hiobowi te słowa: "Kto bramą zamknął
morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za
ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość
mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: 'Aż dotąd,
nie dalej. Tu zapora dla twoich nadętych fal'".

Bracia i siostry, miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że
skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za
wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla
siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc
i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według
ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób.
Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To
co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów:
"Przeprawmy się na drugą stronę". Zostawili więc tłum, a Jego zabrali,
tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się
gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On
zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do
Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?" On wstał,
rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się". Wicher się
uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak
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bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?" Oni zlękli się bardzo i
mówili jeden do drugiego: "Kim właściwie On jest, że nawet wicher i
jezioro są Mu posłuszne?"

"Jeśli będzie tak dalej, wówczas grozi nam... " Zdanie, które często słyszymy w
różnych rozmowach, a którego może nawet sami używamy. Jeśli ktoś/coś mi
zagraża, wyzwala we mnie lęk. Zagrożeni jesteśmy dzisiaj bardziej, niż
kiedykolwiek – zewnętrznie i wewnętrznie: ucisk stworzenia przez człowieka,
zagrożenie ze względu na wielki potencjał militarny, jawna i subtelna przemoc
w rzeczach wielkich i małych, w ludzkim współżyciu, aż do dna duszy; do tego
jeszcze zagrożenie ze strony choroby, niepewność pracy zawodowej, niejasna
przyszłość. To wszystko wywołuje lęk. "Pośród życia ogarnięci jesteśmy przez
śmierć" – wyraża się lapidarnie hymn z XI wieku.
Co zatem należy czynić wobec takiego zagrożenia? Jaką przyjąć postawę? Kto
jest tym, który przyniesie nam pomoc?
Fundamentem naszego zachowania pośród szturmu życia, gdy zagrażają fale,
rozbijając się ponad nami, jest zasadnicze doświadczenie: jestem kochany przez
Boga, osobiście powołany i jedyny. Cokolwiek by się wydarzyło w moim życiu
– Bóg jest bezsprzecznie wierny. Własne dołki, zagrożenia, paraliżująca
rezygnacja mamią mnie, jakoby Jezus był w tym całkowicie nieobecny, jakby
spał lub przyglądał się spokojnie mojemu pogrążaniu się w przepaść.
Jeśli jednak trwam wiernie przy doświadczeniu, że Boża miłość mnie niesie i nic
nie zdoła mnie od Boga oddzielić (nawet moja wola), wówczas każde
zagrożenie traci swój śmiercionośny kolec, nawet jeżeli lęk nie jest całkowicie
usunięty.
Pocieszające w Ewangelii o burzy na jeziorze jest to, że Jezus przebywa ciągle z
nami podczas nawałnicy, a my możemy i powinniśmy Go budzić. Każda
sytuacja wywołująca lęk jest nie tylko zagrożeniem, ale także szansą na to, by
dać się bardziej i więcej ogarnąć miłości Boga.
Panie, ty powiedziałeś:
Tak długo, dopóki jesteście na świecie, boicie się.
Ty nie chcesz siłaczy, którzy nie znają lęku.
Ty sam kiedyś powiedziałeś: boję się.
Ale podążyłeś drogą, przed którą miałeś lęk.
Siebie i cały swój lęk złożyłeś w ręce Temu, który Ciebie prowadził.
Pomóż mi, nie bronić się przed lękiem, lecz pozwolić mu być i powierzać siebie
i cały lęk Tobie.
Udziel mi Twojego pokoju.
W ten sposób będę miał: siły podążać moją drogą, obojętność w niepokoju,
mocny grunt pod nogami i cel, Twój cel przed oczyma. (Jörg Zink)
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