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5. velikonoční neděle A
V dnešním evangeliu slyšíme Ježíšova slova z večeřadla a v nich slavnostní manifestační větu:
„Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14, 6) Nezní to jako
paradox? Jakou cestou je Ježíš? Ta jeho vedla na kříž. Pravda? Kde tehdy zůstala? Ježíš umírá
mezi dvěma zločinci. A Život? Ježíšovo mrtvé tělo sňali z kříže a položili do hrobu.
Pro mnohé zůstávají Ježíšovy výroky nepochopitelné, ale i dnes jsou aktuální. I dnes si klademe
základní otázky po cestě, pravdě a životě: Kterou cestou mám v dnešní multi-kulti společnosti
jít? Komu mohu důvěřovat: odborníkům či spíše politikům? Existuje vůbec nějaká pravda?
Každý touží po životě, k tomu chce být věčně mladý a krásný, proto prožívají boom wellness
a beauty centra. Není to také projevem touhy člověka po pravém životě? Svatý Augustin říká:
„Každý člověk zná pravdu a život; ale cestu nenajde každý.“
Atributy cesta, pravda a život hrají také v hebrejské bibli a náboženství zcela centrální roli.
V arše úmluvy byly tři předměty, které připomínaly Izraelitům, kým je pro ně jejich Bůh:
Árónova hůl byla připomínkou cesty Boží. Tabule desatera odkazovaly na Boží pravdu. A mana
udržovala Izraelity při životě.
Boží cestou, která vede k životu, je především Tóra. Je pak tento výrok Ježíše namířen proti
Tóře? A v jakém poměru jsou tyto pojmy k sobě navzájem? Vedou cesta a pravda k životu?
Anebo pravda a život udávají cíl, ke kterému cesta vede?
Cílem cesty je zde jednoznačně Otec, a tak zde jde nejspíš o cestu jako o obraz ve vlastním
slova smyslu – pravda a život tu jsou pojmy Janovy teologie, které cestu vysvětlují a rozvíjejí:
Ježíš je jediná cesta k Otci, protože jen on je „pravdou a životem“ v osobě. Je sdělené Boží
Slovo, Život darovaný nám lidem.
Před lety prý hořel mrakodrap v Brooklynu. Ve dvacátém patře vypukl požár, který uvěznil
několik lidí. Útěk přes schodiště už nebyl možný, výtah byl vyřazen z provozu. Na místo se
bleskurychle dostavili hasiči. Jejich vysunutému žebříku však chyběly 2 m, času nezbývalo. Na
jedné straně nešťastní lidé, na druhé straně hasiči na žebříku a mezi nimi 2 m vzduchu. „Lidé,
je jenom jedna cesta k záchraně“ – křičel Jason Carson. „Kde?“ ptali se zoufalí lidé. „Já jsem ta
cesta!“ křičí Jason, postaví se na poslední příčku žebříku, rukama se zachytí okenní římsy.
„Musíte přese mne, je to vaše poslední šance.“ Báli se, ale přešli. Když byl poslední člověk
v bezpečí, stalo se něco hrozného. Vysílený Jason se neudržel, zřítil se do hloubky a umřel.
Nevím, jestli je tento příběh pravdivý. Je americký, ale vypovídá o tom, jakou cestou je pro nás
Ježíš. Šel na kříž, aby se stal naší cestou k Bohu. Cestou k životu, do bezpečí, domů.

