
Já jsem ta cesta, pravda i život

Jan 13,31 - 14,6
... Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne.

ÚVOD
V textu ke kázání se učedníci nacházejí v době těsně po večeři páně. Jidáš odešel za židy 
a Ježíš dává učedníkům poslední rady a výklad před ukřižováním. Varuje učedníky před 
nadcházející situací a znovu naznačuje , že brzy s učedníky již nebude. Ježíš toto říká, 
aby učedníky připravil na následující dění. Učedníci nerozumí tomu, co jim říká. Mají své 
představy o tom, jak má vypadat vítězný mesiáš. Neumí si představit, že by ježíš odešel 
někam, kam oni nemohou.

CESTA
Prvním přirovnáním v tomto textu je cesta. 

• Má začátek a konec. Vede k cíli. Naším cílem a určením je se dostat zpět k našemu 
nebeskému otci. Ježíš už tuto cestu jako syn člověka prošel. On a jeho oběť na kříži jsou 
jediný způsob jak se dostat k Bohu otci.

• Způsob - jako o cestě mnohdy mluvíme o způsobu jak dosáhnout požadovaného 
výsledku. Ježíš nám svým životem ukazuje i vzor jednání a chování. Přišel nám ukázat 
ne jak Bůh vypadá, ale jaký je a jaký je jeho charakter, který máme následovat.

PRAVDA
Ježíš, je zosobněním pravdy. Zosobněním rozdílu mezi pravdou a lží. Tím co je hodné 
následování a tím co je lživé a falešné. V bibli je pojem pravda, také často používán ve 
smyslu důvěryhodnosti a věrnosti. Ježíši se dá naprosto důvěřovat. Pokud by to tak 
nebylo, pak by jsme si nemohli být jisti ani ostatními zaslíbeními, která nám Ježíš přinesl.

ŽIVOT
Život je pohyb ne nečinnost. Ježíš, Bůh i Duch svatý jsou činní. Život, který má smysl, je 
plnohodnotný. Ježíš o sobě prohlašuje, že přišel, aby jsme měli život v plnosti. Ježíš byl již 
na počátku - světlo světa. Ježíš nás nejenom stvořil, ale dává našemu životu i nadále 
smysl.

A CO TEĎ?
Ježíš odešel do nebe a my již k němu nemáme takový přímý přístup, jaký měli apoštolové.  
Nemůžeme se zeptat, pokud nám něco není jasné a potřabujeme radu. Jak si v takové 
situaci poradit?

Ježíš i tady nabízí východisko. Ježíš mluví o tom, že pošle Ducha Svatého (Parakléta, 
přímluvce, utěšitele ...), který nám bude připomínat vše to co sám Ježíš učil. Je to náš 
pomocník, jak jít po té pravé, důvěryhodné cestě plné života. Duch svatý byl seslán o 
Letnicích a od té doby je pomocníkem (někým, kdo nám stojí po boku). Skrze něho si u 
těch kdo ježíše milují on sám s Otcem udělají příbytek. Duch svatý nám byl dán, aby nás 
vyučoval o Ježíši a pomáhal nám. Bez něho nemůžeme sami poznat jaká je pravda a jestli 
jsme se neuchýlili z cesty (viz. učedníci, kteří v době, kdy Duch nebyl ještě dán nechápali 
některé věci o Ježíši. Po seslání Ducha vše pochopili a byli zmocněni k dalším činům. 

Nechme se vyučovat a používat Bohem skrze Ducha svatého a mějme v něm plný život. 
Pak se na nás jistě naplní zaslíbení o tom, že z nás potečou proudy vody živé.


