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J 8,12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale 
bude mít světlo života." 
 
Stalo se to o svátcích, které se jmenují slavnost stánků. Tento svátek patří mezi tři největší svátky, kdy každý 
Izraelec měl přijít do Jeruzaléma, aby se postavil před Boží tvář. 
Tehdy si celý Izrael připomínal, jak je Hospodin vodil 40 let po poušti, a nakonec přivedl do zaslíbené země.  
Tato slavnost byla zároveň spojena s vinobraním, a byla to doba radosti a vděčnosti Bohu. 

(Slavnost stánků: 15.-21. dne 7. měsíce „tišrí“ + 22. svaté shromáždění, vychází na měsíc říjen:) 
Tehdy si Izraelci postavili z palmových větvích stánky, buď na rovných střechách svých domů, nebo na nádvoří 
chrámu, ale i na dvorech domů, náměstích, nebo i za městem, pokud už uprostřed něj nebylo místo.  
Během těchto svátků, bylo Hospodinu obětováno 70 volů, a to tak, že první den 13 a pak každý den o jednoho 
méně – na poslední den jich vychází 7).  Současně byly denně obětovány dva skopci a 14 ročních beránků a 
jeden kozel, jako oběť za hřích. (4.Mojžíšova 29,12-34, a Ezdráš 3,4) 
Protože lid byl v tento svátek očištěn od hříchu, byly to dny plné radosti, vděčnosti, veselí, kdy jeden druhého 
štědře obdarovávali. Hned po těchto sedmi dnech slavnosti stánku navazoval další svátek: „Svaté shromáždění“ 
se zvláštními obětmi (3.Mojžíšova 23,36-39; a 4. Mojž. 29,35-38), který se zároveň pro Židy stal novým rokem. 
V tento den Izrael nastoloval Hospodina jako svého krále. Byl uspořádán velkolepý průvod, který se ubíral do 
chrámu a zde se Hospodin symbolicky ujímal vlády. Byly přitom připomínány jeho spasitelské činy.  
Například: v tento den se odebral průvod k rybníku Siloe, odkud byla přinášena voda ve zlaté nádobě do 
chrámu, kde jí vylévali vedle oltáře za zvuku trub a předčítání proroctví Izajáše 12,3 

Iz 12,3 S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. 
 Při této příležitosti pronesl Pán Ježíš slova:  

J 7,37 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! 
38 Kdo věří ve mne, 'proud živé vody poplyne z jeho nitra', jak praví Písmo." 

 

V tento den bylo nádvoří chrámu slavnostně osvětleno. Na dvou vysokých stožárech byly připevněny vždy čtyři 
ohromné lampy, které osvětlovaly nejen nádvoří, ale jejich záře byla vidět až daleko za městem. Historici říkají, 
že nebylo domu a dvorku v Jeruzalémě, kam by nedopadalo toto světlo.   
Knoty těchto lamp byly zhotovovány z obnošených kněžských rouch – takže se dovedeme představit jejich 
velikost! Tímto světlem si Izrael připomínal počátek Božího díla:  

Gn 1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 
2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 
3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. 
4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 
5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. 

Večer byly tyto lampy zapáleny a tehdy se celý národ až do rána radoval. Tancovali, zpívali žalmy vděčnosti a 
chvály, a oslavovali Boha. Jeden z historiků přímo říká, že to byli nejsvatější a nejmoudřejší lidé národu 
Izraelského, kteří takto Boha uctívali. Tedy ne nějaké orgie, či nevázané veselí, ale uctívání Hospodina jako 
Krále. Součástí tohoto Svatého shromáždění byla také dramatizace některých Žalmů: např. Ž. 81;  96;  97;  99 a 
dalších. 
 
Celý národ si uvědomoval – temnota přikrývá národy, ale nad námi je světlo, Hospodinovo světlo! 
 

Iz 9,1 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. 
 

Iz 60,1-3 "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota 
přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému 

světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. 
 

Iz 60,19-20 Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem 

věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti 
bude světlem věčným. 

 

Ž 18,29 Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. 
Ž 27,1 Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych 
měl strach? 
Ž 36,10 U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. 
Ž 97,11 Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. 
Ž 112,4 Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. 
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V tuto chvíli, uprostřed radostné atmosféry plné vděčnosti za to, že Izrael nechodí ve tmě, jako okolní národy, 
protože mají světlo, které jim svítí, vede je, protože mají Hospodina. Uprostřed euforie, národní a náboženské 
hrdosti, vystupuje Ježíš a říká:  

J 8,12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, 

ale bude mít světlo života." 
 
Izrael má chrám, kde přebývá Hospodin, z ohromných lamp na nádvoří se line jasný a mohutný proud světla, 
které prozařuje temnou noc. Oni mají světlo, které svítí daleko, osvěcuje okolní národy… 
Mají toto světlo ale doopravdy?  
 
Pán Ježíš vystupuje do popředí, upoutává zvláštním způsobem jejich pohled na něj samotného a říká jim: vy si 
myslíte, že máte světlo, ale tak to není, to světlo dávám jedině já. A ještě víc, já sám jsem tím světlem! 
A pokud toto světlo chcete mít, musíte mne následovat! Jinak zůstáváte ve tmě! 
To bylo velice silné a provokativní slovo. Nedivíme se farizeům, že ihned na Ježíše útočí a říkají: to není 
pravda. Jak můžeš sám o sobě něco takového tvrdit? Jak se opovažuješ stavět se do role Boha?  
Však také na konci kapitoly čteme, že jejich diskuse s Ježíšem končí tím, že berou kameny a chtějí je po něm 
házet. Ale on ukryl v zástupu a z chrámu odešel. (Jan 8,59) 
 
Světlo a tma, jsou dva termíny, které prochází celou Biblí. 
Tma symbolizuje vládu zla, smrti, zatímco světlo dává život. 
Celý svět leží ve zlém, říká Bible, navenek může zářit, může dokonce vydávat oslnivý lesk, třpytivou zář, ale je 
to jen pozlátko. Satan se vydává za anděla světla, a přitom zaslepuje lidem oči. 
 
Opravdové světlo přináší do tohoto světa a do našich životů jen Bůh, jen Pán Ježíš. Když ho přijmeme do 
našeho života stane se to, o čem píše Jan:  

1J 2,8 A přece vám píšu přikázání nové - vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé 

světlo již svítí. 
 
 
Jak tomu rozumět? 
U Jana čteme jeden zajímavý příběh: uzdravení slepého od narozeni: 

J 9,1 Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. 
2 Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho 
rodiče?" 
3 Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. 
4 Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. 
5 Pokud jsem na světě, jsem světlo světa." 
6 Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči 
7 a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená 'Poslaný'.) On tedy šel, umyl se, a když se 
vrátil, viděl. 

 

Ježíš tohoto slepého od narození uzdravil. Tento člověk je nyní v nové dimenzi, již nepatří mezi ty, kteří jsou 
slepí, ale vidí, vidí krásu stvoření, vidi svět, lidi, nebe.. 
Ale Ježíš otevřel nejen jeho fyzické, ale duchovní oči a on vidí Boha – vidí ho novým způsobem – jako 
uzdravujícího, milujícího, odpouštějícího, plného milosrdenství a slitování. 
A o to zde jde. 
Do světa, kde vládne tma, kde jsme slepí vůči našemu Stvořiteli, Bohu, do světa, v kterém člověka oslepila jeho 
pýcha přichází Boží Syn – Pán Ježíš Kristus, aby otevřel naše oči, aby nám zazářilo světlo, aby Boží světlo 
proměnilo náš pohled, náš život, naše uvažování, naše vnímání současnosti i budoucnosti, aby se otevřel náš 
duchovní zrak a mohli jsme uvidět a poznat Boha.  

L 4,18-19 'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; 
poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na 
svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.' 

  

Ef 5,14 A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti 

Kristus. 
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Pán Ježíš to vyjádřil těmito slovy: 
J 12,46 Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. 
 

J 12,35 Ježíš jim řekl: "Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, 
aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. 
36 Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla." 

 
My jsme zde jako církev, jako věřící, jako křesťané. Známe Boha, známe Krista, známe Ducha svatého. Máme 
Bibli, o které prohlašujeme, že je nám světlem na cestě života. 

Ž 119,105 Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. 
 
Ale je to opravdu pravda? Nejsme někdy jako židé – stojí v uličkách Jeruzaléma, svatého města, nebo dokonce 
na nádvoří chrámu, dívají se s pýchou a zalíbením na světlo z mohutných lamp, které osvěcuje ohromný prostor 
a se sebeuspokojením si říkají: máme to světlo! 
A přitom to pravé světlo, duchovní světlo – Ježíše, nepoznali a nepřijali. 

 

J 1,1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. 
2 To bylo na počátku u Boha. 
3 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 
4 V něm byl život a život byl světlo lidí. 
5 To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 
 

9 Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. 
10 Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. 
11 Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. 
12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 
13 Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. 
14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 

 
Židé nepochopili, nerozpoznali příchod toho, kterého vyhlíželi, kterého čekali, protože měli své představy, svou 
teologii, své přesvědčení. 
Pošlu Vám emailem citace z proroků, kteří zaslibovali příchod tohoto světla – Mesiáše, Ježíše, je až s podivem, 
jak nechápavá generace v době Ježíšově žila. Ani na základě naplněných proroctví, ani na základě života, slov, 
ale i činů – zázraků – nepoznali v Ježíši Mesiáše. 
Ten slepý od narození nebyl žádný vzdělaný člověk, žádný teolog, ale jednu věc pochopil, ten který mu vrátil 
zrak musel mít něco společného s Bohem. Nevěděl přesně jak to je, ale pochopil, že světlo, které získal je Boží 
dar. A proto ho později, když ho židé vyloučili ze synagogy, Ježíš našel, a doplnil světlo, které mu scházelo. 
Ukázal mu, že on je Boží Syn, Mesiáš, který přišel tento svět zachránit. A tento muž uvěřil. 
A tehdy řekl Ježíš zajímavou pravdu: 
 

Jan 9,39 Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí." 
- nebo také: ti, kdo si myslí, že vidí… 

 
Vidím, nebo jsem slepý. Pochopil jsem kdo je Kristus, nebo stále tápám? 
Jak se to pozná? 
 

1. Světlo osvěcuje cestu  
Ž 18,29 Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. 
nejen, že ukazuje na hřích a na to co je svaté, správné… 
ale ukazuje i cestu, kterou máme jít, jak se rozhodovat, jak reagovat v určitém okamžiku. 
Je to jako reflektor auta, jako rozsvícené světlo v místnosti, jako slunce, které svítí ve dne.  
Odhaluje věci, které nevidíme v šeru, díky světlu vnímáme krásu, barvy, detaily – a tak to platí i 
v rovině duchovní. Člověk, který má světlo, vnímá duchovní souvislosti, principy, skutečnosti.  
Vidí tak, jako viděl Elíša v Dótanu, městem obklíčeném vojskem aramejského krále vojsko Boží, které 
mu přišlo na pomoc. Zatímco jeho služebník a obyvatelé města neviděli nic! (2. Královská 6) 
Ž 112,4 Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. 
Ž 36,10 U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. 
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2. Světlo dává život 
Jan 1, 4 V něm byl život a život byl světlo lidí. 
Bez světla by na této zemi neexistoval život. Zasaďme semínko nějaké rostliny do země, kde je světlo a 
teplo a za chvíli vidíme, jak vyklíčí. Světlo, (a s ním spojené teplo) a samozřejmě i voda probudí život. 
 

Myslím na duchovní život. Bez Ježíše žijeme pouze fyzicky, buď úspěšně, nebo neúspěšně. Když 
přijmeme Krista, dostane náš život duchovní rozměr. A tento život, který do nás vložil Boží Syn, je 
život věčný. Už zde na zemi můžeme zakoušet rozměr věčnosti! 
J 3,36 Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." 
 

J 6,40 Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej 
vzkřísím v poslední den." 
 

J 17,1-3 Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby 
Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, 
dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého 
jsi poslal, Ježíš Krista. 
 

Ef 5,14 A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří 
ti Kristus. 
 
 

3. Světlo umožňuje růst, a přinést ovoce 
Rostlinka roste, síly, kvete a nakonec přináší plody. 
I my, pokud žijeme ve světlo, žijeme se Ježíšem, duchovně rosteme, košatíme, kveteme a neseme 
plody. To vše k slávě toho, který je podstatou a zdrojem našeho života, který je nám světlem – Ježíše 
Krista. Pán Ježíš řekl: 
Mt 5,14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 
15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 
16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v 
nebesích. 
Když se dívám na svůj duchovní život – rostu a nesu ovoce? To znamená: víc a víc poznávám Boha, 
stávají se mi jasnými duchovní pravdy, žiji duchem a ne tělem… 
Nesu ovoce Ducha svatého, je můj život charakterizován láskou, trpělivostí, mírností, svatostí… 
O tom všem mluví Bible jako o samozřejmosti u těch, kteří žijí pod světlem Ježíše Krista, a zároveň 
v nichž toto světlo přebývá. Tedy o těch, kteří mají Krista v srdci. 
J 15,5 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť 
beze mne nemůžete činit nic. 
 
 

4. Světlo vítězí nad tmou 
Ano i v našem životě přichází temné okamžiky. Někdy si sami zhasneme… Tuhle jsem šel do sklepa, 
bylo tam rozsvíceno (což se na schodišti ještě tolik neprojeví) a já jsem si zhasnul. A pak jsem se divil, 
když jsem přišel až dolů, že nic nevidím. Musel jsem se vrátit a rozsvítit si. 
Dvě věci jsou pravdou – Ježíš je světlo v mém životě, svět je plný tmy. Kdykoliv dáme prostor světu – 
ve svém uvažování, vztazích, reakcích, pak je to, jako kdybychom zhasli. My – ne lidé okolo nás, ne 
Bůh, ale my si zhasneme. A pak se divíme, že nevidíme jak dál.  
Možná doma používáte vypínače, kterými je možno snížit intenzitu světla. Když pootočíte termostatem, 
světlo se ztlumí, až nakonec úplně zhasne. Dobré v bytě, špatné v duchovním životě: Kdykoliv 
zhřešíme, je to jako bychom snížili intenzitu Božího světla v našem životě. Tma začne převládat… 
Bible říká, že světlo nad tmou vítězí, tma světlo nepohltí. Kdykoliv rozsvítíte, tma musí ustoupit. A 
stejně to platí i v duchovním životě. Kdykoliv se vrátíte ke Kristu, tma mizí, úprkem prchá a světlo 
v plné intenzitě září ve Vašem životě. 
1J 2,8 A přece vám píšu přikázání nové - vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a 

pravé světlo již svítí. 
 

1J 1,5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm 
nejmenší tmy. 
6 Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. 
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7 Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho 
Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 

 
2K 4,5 -6 Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky 
pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl 'ze tmy ať zazáří světlo', osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo 

své slávy ve tváři Kristově. 

 
1K 15,55 Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?' 
56 Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. 
57 Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 

 
 
Když Pán Ježíš řekl: Já jsem světlo světa, kdo mne následuje nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života, 
hovořil k lidem, kteří Boha znali a mysleli si, že světlo je jejich majetkem. 
Měli svou teologii, a ta byla dobrá, radovali se z toho, že znají Hospodina, uctívali ho, obětovali mu… 
To vše je v pořádku, ale Ježíš je chtěl posunout dál. Oni znali Boha skrze proroky, skrze zákon, skrze vidění a 
sny, skrze své učitele a rabíny, ale Bůh chtěl, aby se s ním seznámili osobně. A proto poslal Ježíše… 

 

Žd 1,1 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; 
2 v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož 
stvořil i věky. 
3 On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. 

  
 
Můžeme mít dobrou teologii, dobré způsoby, můžeme Boha uctívat, sloužit mu, obětovat pro něj to nejcennější 
co máme, a přesto se může stát, že nepochopíme to nejpodstatnější: 
že Bůh se nám zjevil ve svém Synu.  
 
Jestliže PJ řekl: kde mne následuje, nebude chodit ve tmě, je to výzva! 
Vzdálil jsem se Bohu, ztlumil jsem světlo hříchem, neposlušností, nedůvěrou, pochybnostmi, tak pojď k Ježíši, 
požádej ho a dovol mu, aby se tě dotknul. Aby opět nad tebou vzešlo světlo, aby ti opět zazářil Kristus. 
 
Není to vše o Ježíši jasné? Nevadí, pojď k němu a řekni: Pane posviť do mých temnot, staň se mým světlem, 
přicházím k Tobě se vší tmou, bídou a hříchem, které v sobě nosím, a prosím, očisti mne a prozař mne tvým 
světlem. Chci být ode dneška dítě světla a ne dítě tmy! 
A on to udělá. 
 
Iz 9,1 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. 
5 Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: 
"Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." 
6 Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a  
a také na tvém trůně, pokud na něj posadíš Ježíše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


