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Zamyślić się na chwilę

O drodze 
jesień 2015

 Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich 
nau mnie!  Ps 25,4

Droga jest wyrazistym 
symbolem. Z upodobaniem 
oglądam zdjęcia lub obrazy 
pedstawiające ścieżki, le-
śne dukty, wąskie i szerokie, 
kręte i proste drogi. Metafora 
drogi jest nie tylko obecna 
w literatue i malarstwie, 
le znajduje się w centrum 
ewangelinego zwiastowa-
nia. Kto z cheścijan nie zna 
Jezusowego wyznania: Ja 
jestem drogą (J 14,6)? Czy 
osłuchana z tym Słowem nie 
tracę pypadkiem wrażliwo-
ści na jego fundamentalne 
znaenie? Co i Kto napraw-
dę jest moją drogą? Jak dziś rozumiem wypo-
wiedź Pana Jezusa?

Zbawiciel rozmawia z uniami (J 14,4-9).  
Reakcja Tomasza i Filipa świadą  o tym, że 
grono najbliższych nie tylko nie rozumie, ale 
i nie wiey słowom Nauyciela.  Wółe-
sny Tomasz i wółesny Filip kręcą się wo-
kół osoby Jezusa, szukają sobie co pedniejsze 
miejsca koło Niego, w hałaśliwej, akcyjnej 
aktywności znajdują dla siebie satysfakcję 
i tak zapełniają dzień za dniem. Czy jednak idą 
drogą Pana? Czy widzą Ojca? Nie znają drogi 
do Ojca, bo nie poznali Jezusa. Chrystus pe-
kazuje prawdę o tym, że Ojciec jest w Synu 
i Syn jest w Ojcu. To poznanie daje pełoże-
nie na życie, życie w miłości, życie w trosce 
o drugiego, życie ze wółuciem, życie nie na 
pokaz, życie w służbie. Jak twierdzą egzegeci:  
wypowiedź Jezusa wskazuje na to, że Jego 
trwanie w Ojcu nie zostało zawieszone pez 
Wcielenie. (...)Nigdzie poza Ewangelią Jana 
14,6 nie stwierdza się, że On sam jest drogą 
i prawdą. Te dwa elementy, prawda i droga, 

stanowią ilustrację zasadniego pesłania, 
w które powinni wieyć uniowie, że Jezus 
jest życiem.

Co piękniejszego może usłyszeć Chrystu-
sowy ueń ? Droga...prawda...życie... to jak  
światło...życie... i miłość... z niezwykłego 
rysunku ks.dr Kua Reubera, Panny Marii 

z Dzieciątkiem, wykonanego w 1942r., w eks-
tremalnych warunkach grozy wojny i oblęże-
nia Stalingradu.  Światłość nowonarodzonego 
Zbawiciela rozpromienia i nadaje sens drodze 
życia, która w Jezusie Chrystusie staje się 
życiem owocującym miłością. Nawet wtedy 
i tam. 

Jak jest teraz i tutaj? Niedawno wysłana 
kaka urodzinowa dla niefrasobliwego osiem-
nastolatka pedstawia pewien obraz. Widzę 
jesienny pejzaż, ścieżynę w gęstwinie dew, 
daleką perektywę. U kresu drogi – agresyw-
na erwień drogowskazu stanowi nie tyle ko-
lorystyny dysonans z harmonijną całością, 
co kategoryny znak: zatymaj się, pystań, 
pomyśl, co dalej... Dokonuję kompilacji dwóch 
tak różnych obrazów i zadaję so-
bie pytanie: Czy droga w świetle, 
prawda w życiu, życie miłością 
– są moim udziałem?
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