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… cesta, pravda a život. 

Jan 14,6 

Nádherná a neuvěřitelně silná Ježíšova slova nám dnes předává evangelista Jan. Navíc jsou to jedna z posledních slov, která Ježíš proná-
ší ke svým nejbližším v poslední večer svého života tady na zemi, tedy jakýsi druh závěti, dalo by se říct. Nemějte strach! Ať se vaše srd-
ce nechvěje! Věřte v Boha, věřte ve mne! (srv.: Jan 14,1). Slova, která bychom měli slyšet, která bychom si měli opakovat každé ráno 
hned po probuzení: zahnat všechny strachy a důvěřovat! Důvěřovat v někoho (v druhé, ve svět, v zítřek, v Boha…) je jedním z nejlidštěj-
ších skutků, je to vztah, který otevírá život. Bez důvěry bychom nemohli být lidmi, nemohli bychom žít. Žijeme, protože důvěřujeme. 
 

Důvěřujte mi, vždyť já jsem cesta, pravda a život (srv.: Jan 14,6). Ježíš ukazuje Tomášovi cestu. Na samém počátku Církve byli křesťané 
označováni jako „ti, kteří patří k té cestě“, jako ti, kteří jdou po cestě. Dnes se naopak často stává, že svou víru vnímáme spíše jako 
„dům“, jako „tvrz“, jako balík neměnných pravd, kterým je třeba věřit. Být křesťanem ale znamená být neustále v pohybu, na cestě. 
 

Já jsem cesta. Ježíš je cesta, která vede k Otci, která vede domů, k druhým, k poznání sebe sama. Ježíš je cesta. To znamená, že se 
před námi netyčí žádná zeď, ale otevírá se před námi rozlehlý nekonečný obzor. A být křesťany znamená jít po této cestě, následovat 
Ježíše, napodobovat jeho život, důvěřovat mu a především se jím nechat milovat, abychom mohli žít a milovat jako On. Jen proto máme 
číst jeho slovo, jen proto ho máme meditovat, setkávat se s ním v osobní i společné modlitbě, rozpoznávat ho ve tvářích druhých lidí… 
 

Já jsem pravda. Nejde o učení, o doktrínu, nejde o pravdu z knih, pravdu zákona. Pravda spočívá v onom „já“, spočívá v životě, v Ježí-
šově životě. On je pravda. Přišel, aby nám ukázal pravdivou a pravou tvář Boha a člověka. A tedy znovu: křesťanství není systémem myš-
lenek a obřadů, ale je to život, osoba, Ježíšova osoba. 
 

Já jsem život. Ježíš je ten, kdo mi umožňuje být, kdo mi dává žít. Můj život lze tedy vysvětlit jen skrze jeho život, skrze Boží život. V 
mém životě tedy víc Boha znamená víc života, víc mě samého! Čím víc evangelia vstoupí do mého života, tím víc žiju! 
 

A Tomáš důvěřuje. Po několika hodinách sám zakusí, jak se mu všechny jeho jistoty zhroutí jak domeček z karet. Ale pak se s ním, týden 
po Velikonocích, vzkříšený Ježíš setká a Tomáš po bolestném obrácení konečně pochopí, že On je opravdu cesta, pravda a život. 

 

„Chtěl bych se modlit za ten čas, kdy jsem se nemodlil, milovat za ten čas, kdy jsem nemiloval.“ o. Mario Borzaga, omi 
 


