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  „Ježíš řekl: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě,                                                  
ale bude mít světlo života“. (Jan 8,12) 

Minulou neděli jsme se vraceli z návštěvy příbuzných na severní Moravě a odjížděli jsme 
domů krátce před pátou. To už byla úplná tma a do toho hustě pršelo. Když jsme vyjížděli 
z osvětleného Havířova na hlavní silnici do Ostravy, připadalo mi, že je nějak moc tma. Navíc 
nebylo dobře vidět ani značení na silnici a tak to bylo hodně nepříjemné. Chvíli to trvalo, než 
jsem si na to zvykl a trochu se uklidnil. Těch 360 km jsme díky Bohu zvládli a do Prahy dojeli  
v pořádku. Řidiči podobné pocity dobře znají a určitě mi rozumí. Bez dobrého světla se 
špatně orientujeme a jsme nejisti. – Ovšem velmi podobné to může být nejen na cestách, ale 
také obecně v životě. Dostáváme se do situací, kdy máme „málo světla“, nevidíme před sebe, 
nevíme, co nás čeká, nevidíme ani na krok. V takových chvílích je pro nás velkou pomocí, 
když nám odněkud zasvítí do života světlo a když se „rozjasní“. Žít ve tmě a pohybovat se ve 
tmě je nejen nepříjemné, ale také nebezpečné. Proto máme rádi světlo a vyhlížíme světlo 
slunce a každé jiné světlo, které nám v životě pomůže. 

1.  Ježíš mluví o sobě jako o světle 

V době, kdy Pán Ježíš pronesl známou větu, lidé znali jen světlo slunce, olejových kahanů a 
pochodní. Boží Syn promluvil o světle těsně po slavnosti stánků, kdy lidé měli ještě v živé 
paměti obraz osvětleného chrámu a celého Jeruzaléma. Na začátku  prvního svátečního dne 
4 mladí muži z kněžských rodů postavili 4 zlaté svícny na chrámovou zeď, do jejich zásobníků 
nalili asi 60 litrů oleje a zapálili. O světle těchto 4 svícnů se říkalo, že dokázalo osvětlit celý 
Jeruzalém! Za těchto okolností promluvil Ježíš  o sobě jako o světle. 

V Ježíšových slovech tehdy lidé slyšeli ohlas biblických výroků o Bohu, který je původcem 
světla (Gn 1,3), pramenem světla (Ž 27,1; 36,10), který bydlí ve světle (Ž 104,2) a sám je 
věčným světlem (Iz 60,20). Posluchači u toho myslí také na Boží moudrost a Boží zákon, které 
bývaly přirovnávány ke světlu. Za ostatní texty je možné připomenout Žalm 119,105, kde se 
říká: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvětluje moji stezku“. O těchto souvislostech Pán 
Ježíš věděl a slova Boží pravdy vztahoval na sebe. Porozumí lidé správně Jeho kázání? 
Přijmou posluchači Jeho pozvání k tomu, aby se otevřeli pro Boží jednání v Ježíši Kristu? 

2.  Ježíš Kristus – světlo pro celý svět 

Dějiny našeho světa znají mnoho významných osobností a velikánů, kteří se proslavili 
v různých oblastech. Moudří panovníci a králové, významní vědci a badatelé, slavní umělci a 
další osobnosti díky odvaze, píli, obětavosti, statečnosti něco důležitého pro lidstvo vykonali. 
Také oni mohli být určitým světlem, které zasvítilo lidem a přinášelo naději. Příklad jejich 
života, jejich zápasů, jejich moudrosti zůstává „světlem“ často ještě po jejich smrti. 

Ovšem odvážné a jasné Ježíšovo slovo mluví o něčem, co nemohl a nemůže dát nikdo z lidí. 
Ježíš mluví o Boží pomoci a Božím daru, který je univerzálním darem pro všechny – bez 
rozdílu věku, rasy, jazyka nebo původu. Pán Ježíš přibližuje lidem svou službu obrazem světla 
a říká, že je „světlem světa“, světlem pro celý svět, světlem pro každého. Je pravda, že dějiny 
pamatují také takové vůdce, kteří lidem naslibovali mír, blahobyt, svobodu a nakonec z toho 
nebylo nic. Skončilo to fiaskem, ztratily se v propadlišti dějin a jsou „zapomenuty“. Ježíš 
nebyl žádným falešným prorokem, svůdcem a diktátorem, který sliboval něco, co nemohl 



splnit. On nelákal lidi na vidinu něčeho velkého a slavného, aby pak někde tiše zmizel a 
zanechal za sebou spoušť, bolest, křivdy a  zklamání. - Když si dnes připomínáme Ježíše Krista 
a Jeho slovo, mluvíme o někom, kdo přišel na svět od Boha. Všemohoucí Bůh vybavil Ježíše 
plností Ducha a takovou mocí, kterou nikdo jiný neměl. Pán Ježíš vystupoval, mluvil a jednal 
jako Boží člověk, jako svatý a moudrý Pán, jako milující Lékař a ten nejlepší Zachránce. Když 
mluvil, lidé  za Jeho slovy cítil Boží moc. Když někoho uzdravil, pak o tom nikdo 
nepochyboval. Když odpouštěl hříchy, lidé začínali žít jinak. Když okřikl démony, pak se 
z ďábelníků stávali svobodní lidé naplněni Božím pokojem! Ježíš miloval, pomáhal a 
zachraňoval. Tím vším, čím byl, přinášel do životů lidí světlo a naději. Proto můžeme říct, že 
Ježíš byl a stal se mnohým lidem „světlem světa“. S Ním přicházel Boží pokoj, uzdravení, 
odpuštění, nový život… To se nezměnilo, to platí o Ježíši Kristu i dnes. 

Je pravda, že závěr Jeho života vypadá z lidského pohledu jako prohra a neúspěch. Ovšem 
z evangelia víme, že Ježíšův příběh neskončil ani na kříži ani v hrobě. Boží Syn byl vzkříšen a 
jako vítěz nad smrtí, nad hříchem a ďáblem povzbudil své učedníky k radostné víře a obětavé 
službě. Odešel do Boží slávy a poslal věřícím svého Ducha. Od té doby křesťané žijí nový život 
a čekají na Jeho druhý, slavný příchod.    

3.  Život ve světle 

Myslím, že většina z nás už byla v situaci, kdy si nevěděla rady. Možná, že někteří z vás zažili 
přímo hlubokou tmu. Neviděli nic. Nerozuměli tomu, co se děje. Nevěděli, co bude za chvíli. 
Do takových a jiných těžkých životních situací přichází Ježíš jako to pravé světlo. Mluví o sobě 
jako o východisku z nejrůznějších životních krizí, pastí, neštěstí a nemocí.  

Když slyším Ježíšovo slovo o světle, vybavuje se mi jeden druh temnoty, temnota hříchu. 
Ježíš kázáním evangelia odhaluje lidem příčiny jejich nesvobody, strachu a beznaděje a mluví 
o tom, že žijí v temnotě, když žijí bez Něho. Zve je k Boží milosti a nabízí odpuštění hříchu. 
Svou smrtí a vzkříšením otevřel Ježíš cestu k novému životu, k životu ve světle. - Ježíš přináší 
světlo také do tmy umírání a hrůz smrti. Pán Ježíš jako ten, kdo je silnější než smrt, nás 
uklidňuje a říká, že se nemusíme bát. Když v Něho věříme, můžeme vědět, že nás podrží a 
přenese ze smrti do věčného světla. Ježíš řekl „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i 
kdyby umřel, bude žít“ (J 11,25).   

Z Ježíšova slova slyšíme ještě ujištění o tom, že my smrtelníci můžeme mít Jeho světlo  jako 
„světlo života“. Jak se to může stát? Tak, že budeme svého Pána následovat. „Následování“ 
to je biblický pojem, který používal sám Ježíš. Je to něco jiného než bezmyšlenkovité 
„napodobování“.  Následování začíná osobní vírou. Díváme se na Ježíše, jak Ho přibližují 
evangelia, vidíme, jak žil, slyšíme Jeho slovo. Následování Ježíše spočívá v tom, že s Ním 
žijeme.  „Následovat Ježíše“ znamená učit se myslet, mluvit a jednat „jako Ježíš“. Jako Ježíš 
se učíme brát sílu z Boží blízkosti. Také naše motivy a pohnutky srovnáváme s tím, co vidíme 
u našeho Pána. Pánu Ježíši nešlo o lidskou slávu, ani o bohatství ani o moc. Šlo mu o 
záchranu lidí a do této služby vložil celé srdce, všechno, co měl. „Následovat Ježíše“ znamená 
toto všechno vidět, na to myslet a podle Ježíšova příkladu žít. Díky Boží milosti, Boží pomoci a 
Božímu působení se může v našem životě šířit Boží světlo. Díky tomu, že Pán Ježíš je světlem, 
můžeme být světlem také my. Tím, že přinášíme světlo Ježíšovy lásky, Ježíšova pokoje a 
Ježíšovy naděje. Díky Bohu za to. AMEN.                                                         Bronislav Kaleta             

   



 


