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Mat 5,13  Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než 
aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 
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. 
 
Jan 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." 
 
Jan 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. 
 
Jan 12:26  Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně 
slouží, dojde cti od Otce." 
27  "Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto 
hodinu jsem přišel. 
28  Otče, oslav své jméno!" Z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." 
29  Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili: "Anděl k němu promluvil." 
30  Ježíš na to řekl: "Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. 
31  Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. 
32  A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě." 
33  To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. 
34  Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze zákona, že Mesiáš má zůstat navěky; jak ty můžeš říkat, 
že Syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je ten Syn člověka?" 
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." Tak promluvil Ježíš; potom odešel 
a skryl se před nimi. 
 
1 Janův 2:3  Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 
4  Kdo říká: `Poznal jsem ho´, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. 
5  Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho 
poznáváme, že v něm jsme. 
6  Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. 
7  Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré 
přikázání je to slovo, které jste slyšeli. 
8  A přece vám píšu přikázání nové - vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a 
pravé světlo již svítí. 
9  Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. 
10  Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. 
11  Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. 
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Vy jste světlo světa  
"To je největší kompliment, který může někdo křesťanovi složit" říká W.Barcley 
Proč? Pán Ježíš o sobě prohlásil: 
Jan 9,5 Pokud jsem na světě, jsem světlo světa." 
A nyní svým učedníkům, On, který je světlem světa říká: vy jste světlo světa! 
Tři roky Pán Ježíš svítil, ale potom přišla Golgota, umírá, je pohřben, ale třetího dne vstal z mrtvých, 
ještě 40 dnů svítí - tentokrát pro své učedníky, kterým se zjevoval, a pak odchází z této země, 
vstupuje k Otci do nebe. 
Když Pán Ježíš umírá na kříži, nastala tma po dobu tří hodin... zatmělo se slunce, říkají evangelisté. 
Světlo světa opustilo svět... tak to vypadá pro pozorovatelé z povzdálí. 
Ale po deseti dnech přišly Letnice, Pán Ježíš seslal Ducha svatého, nad hlavami učedníků se objevily 
ohnivé jazyky, Boží světlo zapálilo jejich životy. 

Skutky apoštolské 2:1  Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. 
2  Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. 
3  A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; 
4  všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch 
dával promlouvat. 

Stali se světlem světa. Tato malá skupinka mužů a žen zapálená ohněm Ducha svatého změnila 
dějiny římské říše, a postupně celého světa. Nebylo to díky jejich šarmu, schopnostem, úsilí, nebo 
strategii. Byl to důsledek světla, kterým Bůh zapálil jejich srdce. 
Apoštol Pavel později křesťanům ve Filipis napsal: 

Filipským 2:15   V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět... 
 
Když pročítáme Skuty apoštolů, vidíme jak se toto světlo nezadržitelně šíří římskou říši, jak 
proměňuje společnost, jak ovlivňuje dění, i to, že ho není možné ani hrozbami, ani násilí zastavit. 
Kéž by toto platilo i dnes. 
 
Abychom dobře pochopili slova Pána Ježíše, je dobré znát kulturní kontext... 
Když říká Pán Ježíš učedníkům: Vy jste světlo světa, jak tomu rozumí tehdejší společnost? 
Židé říkali, že "Jeruzalém je světlo pohanům". V době Ježíše žil jeden rabín, o kterém se mluvilo, že je 
"pochodní pro Izrael". Židé tedy znali tento obrat, a dobře si byli vědomi toho, že člověk nesvítí 
vlastním světlem. Že světlo musí přicházet od Boha.  
Říkali sice, že Jeruzalém je světlem pohanům, ale zároveň vyznávali: "Hospodin zapaluje lampu 
Izraele". Věděli, že světlo je propůjčené, patří Hospodinu. 
A stejně to myslel i Pán Ježíš. Nežádá, abychom vytvářeli vlastní světlo, ale abychom byli odrazem 
jeho světla. Záře křesťanů vychází z Krista, který žije v jejich srdcích. 
 
 
 
Tři úlohy světla 
 

1. Světlo je něco, co musíme vidět 
Domy v Palestině byly hodně tmavé. Měli většinou jedno okénko o velikosti zhruba 50x50cm. Lampa 
připomínala misku na omáčku, naplněnou olejem, v kterém plaval knot. Zapálit jí nebylo lehké 
(nebyly sirky). Stála většinou na nějakém podstavci, většinou z kusu dřeva. Když majitelé opouštěli 
dům, občas kvůli bezpečnosti postavili lampu na zem a přikryli ji hliněnou nádobou, která měla v sobě 
otvory, aby světlo mohlo hořet a nic nepodpálilo.  
Ale pokud přišli domu, dali lampu na místo, aby vydávala co nejvíc světla.  
Na to naráží Pán Ježíš, když říká:  

A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 
Křesťanství to je něco, co musí být vidět. Musí to být všem zřejmé. Křesťanský život není něco, co 
bychom praktikovali pouze v církvi, v kostele, ale je to život na veřejnosti. Nemůžeme ho odložit u 
dveří, pověsit na věšák, jako kabát. Musí se projevovat v každodenním životě.  
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V tom, jaký vztah máme k otrávenému prodavači v obchodě, k nepříjemné úředníci v úřadu, jak se 
projevujeme v restauraci, jak řídíme auto, jak se chováme k podřízenému, nebo nadřízenému v 
zaměstnání, jak se zachováme když hrajeme s přáteli hru, jak se vyjadřujeme - jaký používáme 
slovník, na co se díváme, co čteme... Jak se chováme doma, k manželce, dětem, rodičům... 
Prostě každá oblast našeho života je prozářena Kristovým světlem.  
Ať už je to doma v kuchyni,  ve škole, v zaměstnání, v autobuse, na fotbalovém zápase, nebo v 
kostele. Pán Ježíš neřekl: "Vy jste světlo církve, ale vy jste světlo světa!" 
Náš život má zářit všude, kam přijdeme. Kristovo světlo Boží pokoj. Všude, kam přijdeme 

Lukáš 10:5  Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: `Pokoj tomuto domu!´ 
6  A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine; ne-li, vrátí se opět k vám. 

Kristus z nás musí vyzařovat. Není to ve slovech, ale v tom, jak žijeme. Na veřejnosti i v soukromí. Co z 
nás vyzařuje, jakou atmosféru vytváříme kolem sebe, jaká "energie" z nás vychází. 
 
Tomáš Komrska (otec Davida, který zde na Kladně studoval - mládež si ho pamatuje) nastoupil asi 
před rokem jako řidič trolejbusu v Bratislavě. Občas píše "pozdrav z trolejbusu" 
Poslechněte si jeho jednu jeho příhodu (Tomáš se omlouvá za drsnější výrazy) 
 

Piatok - popoludňajšia služba, spoj 64 
Po 22:00 hod. je už len zopár cestujúcich. Ešte dve kolá a domov. Na tmavej zastávke smerom 
do mesta pri ceste vidím len jedného človeka. Zoberiem ho a zatváram dvere, keď tu sa pri 
dverách zrazu objavili muž a žena s kuframi a stalo sa, čo som nechcel, ženu s kufrom som 
privrel. Neregistroval som ich. Zrejme stáli v tmavom kúte zastávky a vyštartovali až keď zvonil 
zvonec, čo je zväčša rozprávky koniec, - „ale veď to stihneme“. 
S kuframi sa chodí na stanicu a ja na stanicu nejdem, idem len okolo, preto možno zaváhali a až 
na poslednú chvíľu sa rozhodli nastúpiť, resp. dať sa privrieť. 
"Ty debil skurvený, nevidíš že nastupujeme?" 
Asi štyrikrát zvolala uvedenú myšlienku v rôznych podobách privretá pasažierka.  
Vošiel som do salónu medzi troch-štyroch pokojných pasažierov a dve nazúrené sane.  
"No čo ty kokot, čo chceš ?" Pridal sa muž zoči voči mne, sbôsobiteľovi privretia.  
Neuveriteľný pokoj a kľud ma odrazu objal a ja som s nepochopiteľným pokojom a s prekvapením 
počúval sám seba ako vyslovujem, vlastne nie ja, ale niekto iný cez moje ústa:   
"Prepáčte, veľmi sa vám ospravedlňujem, nevidel som Vás." 
"No jasne, nevidel, na čo tam máš to zrkádko?" 
"Prepáčte, veľmi sa vám ospravedlňujem, nevidel som Vás." 
...Ticho... 
" Aj vy prepáčte, pán šofér, sme strašne nervózni." 
...Zrazu sa salónom rozlial pokoj, tuším ešte aj motor bežal tichšie a pokojnejšie.  
Zatváram dvere, sadám za volant a ideme ďalej. 
Čo sa to stalo ? 
Rozmýšľam, má vždy zmysel niečo vysvetľovať ? 
 

Nevidel som vás, lebo je tma a prišli ste neskoro a keď zvoní zvonec, už nastupovať nemáte a 
preto som vás privrel a aj preto, lebo nám odpojili tlačidlo na urýchľovanie  zatvárania dverí, 
ktorým sa dali dvere aj podržať otvorené  a keď sa jedno krídlo zatvorí, už ho neviem znovu 
otvoriť, pretože sa musia obe krídla zatvoriť a až potom znovu otvoriť a vymyslel to náš 
nadriadený, pretože prišli  sťažnosti na privretie cestujúcich do dverí, ale na chybe sú cestujúci, 
keď nastupujú, keď už zvoní zvonec a potom ich to privrie a sa  rozčuľujú a nadávajú, ako aj vy a 
potom som nervózny a nedám v rozčúlení pozor a keď vy ešte prídete na poslednú chvíľu, tak sa 
vlastne ani nič iné, nedalo čakať.... 
 
Úprimne vyslovená veta: "Prepáčte, ospravedlňujem sa Vám za to, že...",  má moc. Má väčšiu 
moc, pretože prináša pokoj. 
Niet víťaza ani porazeného, ale je pokoj. 
O čo mi ide ? Ide mi o pokoj, či o víťazstvo ? 

 
Jsme nositelé pokoje? 
Je naše světlo vidět, tak jako je vidět město, které leží na hoře? 
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2. Světlo ukazuje (osvětluje) cestu  
Každý z nás zná funkci majáků, naváděcích světel na letišti, a nebo pouhé osvětlení ulic. Ať už se 
jedná o jakékoliv světlo, pomáhá nám k orientaci. Světlo osvěcuje cestu. 
Křesťan plní stejný úkol: osvěcuje cestu druhým. Jinými slovy: křesťan žije příkladem.  
Svět dnes potřebuje lidi, kteří by byli příkladem. Osobnosti, které by strhly druhé k následování.  
K tomu je potřeba odvahu, postavit se proti proudu, říci pravdu, stát pevně na morálních a 
duchovních zásadách.  
Vzpomínám na jedno svědectví, které jsem četl v knize: 
autor cestoval letadlem na nějakou konferenci, a vedle něj seděla žena. Dala se do rozhovoru, letěli 
do stejného města a žena s ním začala flirtovat. Bylo na ní vidět, že by si ráda prožila milostný 
románek. Muž to rychle pochopil, a v duchu se modlil se jak má zareagovat. I když ona jen 
naznačovala, on jí otevřeně odpověděl, že to, co mu nabízí není správné. Byla trochu zaskočena, začal 
rozhovor, kde jí tento muž vysvětlil, že by zničil své krásné třicetileté manželství, provinil se proti 
manželce, dětem, přátelům a především proti Bohu. Mluvil s ní velice laskavě, neobviňoval ji, 
neoháněl se Bohem a jeho přikázáním, ale jasně pověděl své stanovisko. Výsledek: tato žena mu 
otevřela srdce, byla nešťastná, hledala lásku, porozumění, a naivně si myslela, že touto cestou může 
být uspokojena. Hovořil s ní o Boží lásce, o naplnění, které dává pouze Bůh, o pokoji, který přináší 
Ježíš, a výsledkem bylo, že tato žena vydala život Kristu. 
Světlo nesmí oslňovat, poutat pozornost na sebe, ale má ukazovat cestu.  
A to je náš úkol.  
Někdy bychom raději své světlo zhasli, protože ukazovat cestu je nevděčné, možná i riskantní. Ale 
když ne my, kdo může lidem ukázat pravdu? Pravdu o lidském hříchu, o Božím soudu, o kříži Ježíše 
Krista, o odpuštění, smíření a novém životě, který Bůh dává? 
Jsme světlem světa, světlem, které osvěcuje cestu. 
Takovýmto světlem byl Jan Křtitel 

Jan 1:6-8  Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.  Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom 
světle, aby všichni uvěřili skrze něho.  Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle 
vydal svědectví. 

 

Jan 1:19-23 Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se 
ho otázali: "Kdo jsi?"  Nic nepopřel a otevřeně vyznal: "Já nejsem Mesiáš."  Znovu se ho zeptali: 
"Jak to tedy je? Jsi Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne."  Řekli mu tedy: "Kdo 
jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš?"  Řekl: "Jsem hlas 
volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně - jak řekl prorok Izaiáš." 

 

Ukazujeme cestu k Ježíši. 
 
 
 

3. Světlo jako varovný signál 
Světlo varuje před nebezpečím. Může to být výstražné světlo na železničním přejezdu, nebo červené 
světlo, které v noci osvětluje nebezpečné místo nebo překážku na silici. Signalizuje jediné: pozor 
nebezpečí!   
K povinnosti křesťana patří varovat bližní před nebezpečím. Je to těžký úkol. Varovat a přitom nedat 
prostor k panice, nebo naopak nevypůsobit to, že lidé nad naším varováním mávnou rukou. 
Když Lot v Sodomě varoval před nebezpečím, nikdo mu nevěřil mysleli si, že si dělá legraci. To je 
jedno nebezpečí, pokud zlehčujeme, relativizujeme Boží slovo a Pána Ježíše samotného.  
Druhým nebezpečím je, pokud jsme ustrašení, všude vidíme nebezpečí, všeho se bojíme a stále před 
něčím varujeme. Pak nás lidé nebudou brát vážně. 
Život Víry má v posledním čísle dobrý článek, kde je vyzvednuta jedna myšlenka - Když někdo stále 
volá: HOŘÍ, pak až bude opravdu hořet, nikdo mu nebude věřit. 
Potřebujeme moudrost, jak jednat, jak hovořit, jakým způsobem lidi varovat. 
Ale upozorňovat na nebezpečí, to j úkol, který musíme plnit. 
Bible tomu říká: být strážným. 
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Bůh nám posílá do cesty lidi, kteří jsou před rozhodnutím, které je důležité pro jejich další směřování. 
Nemusíme je hledat... jen je třeba mít otevřené oči, a pak naslouchat, co jim povědět. 
Někdy si dokonce ani nejsme vědomi toho, že to, co jsme řekli, je ovlivnilo v jejich rozhodnutí.  
Tak jako si světlo neuvědomuje, že svítí... 
Ale být varovným světlem, pomoci lidem nesměřovat je dobrým směrem má velké zaslíbení: 

Jakubův 5:20  vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a 
přikryje množství hříchů. 

 
 
Pán Ježíš končí slovy: 
Mat 5,16  Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v 
nebesích. 
 

Světlo se konkrétně projevuje. Ne slovy, ale skutky, dobrými skutky, které vedou k jedinému 
výsledku: k chvále našeho Boha. 
 
 
DOBRÉ SKUTKY 
agathos - daná věc je dobrá 
kalos - jedná se o dobrou, ale zároveň také krásnou, atraktivní, přitahující věc 
 

Pán Ježíš zde použil slovo kalos - činy, které přitahují k Bohu, činy, které jsou krásné, čisté, 
uskutečněné z nevypočítavé lásky k Bohu i k lidem. 
 
Nejde o to se předvést, nejde o herecký výkon, ale o čin udělaný z lásky k Bohu. 
Dobré činy pro nás připravil Bůh... 

Efezským 2:10  Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, 
které nám Bůh připravil. 

Jsou to činy, které oslavují Boha. 
Lidé si řeknou: jak velký, dobrý a úžasný je jejich Bůh! 
 
"Křesťan nikdy nemyslí na to, co udělal, ale k čemu ho Bůh použil" W. Barcley 
 
 
 
 
Svíčka 
Celou bohoslužbu nám zde hoří svíčka. Je to nádherný obraz k dnešnímu textu. 
My jsme knotem, Bůh nás zapálil, ale svítit můžeme jedině tehdy, když jsme zalití voskem. 
Bez vosku knot shoří, zasmradí okolí... 
Ale jeli knot ve vosku, svítí, a nevysvítí se! 
Jsi ponořen v Kristu? Zalit do Krista? 
 
Pak svítíš, a nikdo nepozoruje knot, ale plamínek, světlo, které vychází... 
Lidé se nedívají na tebe, ale vnímají světlo, plamen, který hoří. 
 
 
 
 


