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Jezus światłością świata

Jana 8:12 A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie
będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość Ŝywota.
Podstawowe informacje o świetle:
Światło jest falą elektromagnetyczną.
Najczęściej teŜ większość typowych źródeł dokładniej określi, Ŝe długość owej fali zawiera się w pobliŜu
połowy milionowej części metra (pół mikrometra).
To, Ŝe właśnie taka długość fali elektromagnetycznej jest przed ludzi widziana, wynika budowy i z
specyficznych właściwości oka.
Okazuje się, Ŝe narządy wzroku niektórych zwierząt są w stanie rejestrować fale elektromagnetyczne, podobne
pod wieloma względami do światła, jednak niewidzialne dla oka ludzkiego.
•
•
•

•
•
•
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Fale radiowe – „widzą” je anteny radiowe, telewizyjne, radioteleskopy.
Mikrofale – są odbierane przez anteny telefonów komórkowych, satelitarne, radarowe. Fale tego rodzaju są
teŜ wytwarzane w kuchenkach mikrofalowych.
Podczerwień jest ściśle związana promieniowaniem cieplnym, poniewaŜ wszystkie nagrzane ciała (do
typowych w naszym otoczeniu temperatur) wytwarzają sporo podczerwieni. Ten zakres fal da się je odczuć
przez skórę – np. gdy zbliŜymy rękę do promiennika. Techniczne rejestrowanie tego rodzaju fal jest
moŜliwe dzięki kamerom termowizyjnym i czujnikom podczerwieni.
Światło - o nim było przed chwilą i będzie w innych rozdziałach (m.in. w Optyce, Teorii względności)...
Ultrafiolet – opala (choć moŜe wywołać raka skóry), dezynfekuje zabijając bakterie, ale przed jego
nadmiarem warto chronić oczy i skórę (np. stosując filtry UV).
Promieniowanie rentgenowskie – wytwarza się nie tylko w lampach rentgenowskich, bo sporo jest go np. w
kosmosie i we wnętrzu monitora komputerowego CRT (na zewnątrz raczej się nie wydostaje, bo od
zatrzymywania go są specjalne osłony). Promieniowanie rentgenowskie stosowane w nadmiarze na tkanki
powoduje róŜne choroby (głównie nowotworowe).
promieniowania gamma – wydobywa się z pierwiastków promieniotwórczych, nieosłoniętych części
reaktorów jądrowych, duŜo jest go w kosmosie. Dość dobrze przenika przez twardą (nieprzenikliwą dla
zwykłego światła) materię. W nadmiarze promieniowanie to moŜe wywoływać chorobę popromienną, lub
być zabójcze dla tkanek.

Światło:
• jest odbierane przez ludzki narząd wzroku - oko.
• niesie ze sobą energię oraz informację.
• jest niezbędne dla inicjowania i powstrzymywania procesów Ŝyciowych
• jest niezbędne dla zdrowa fizycznego i psychicznego człowieka.
• wykorzystywane jest w medycynie w terapii
1.

Bóg jest światłością - stwórcą światła

Rodzaju 1:3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
Rodzaju 1:4 I widział Bóg, Ŝe światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności.
Rodzaju 1:5 I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień
pierwszy.
Rodzaju 1:16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby
rządziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1:18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, Ŝe to było
dobre.
Psalmów 74:16 Twój jest dzień i twoja jest noc, Tyś ustanowił światło i słońce.
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2.

Obecność Boga w Izraelu

Wyjścia 10:23 Przez trzy dni nie widział jeden drugiego i nikt nie mógł wstać z miejsca swego; ale wszyscy
synowie izraelscy mieli światło w siedzibach swoich.
Estery 8:16 Dla śydów nastał czas światłości, wesela, radości i chwały.
Psalmów 27:1 Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: KogóŜ bać się będę? Pan ochroną Ŝycia
mego: KogóŜ mam się lękać?
Psalmów 104:1 Błogosław, duszo moja, Panu! Panie, BoŜe mój, jesteś bardzo wielki! Przywdziałeś chwałę i
majestat.
2 Przyodziewasz się światłością jak szatą, Niebiosa rozciągasz jak kobierzec.
3.

Obecność Jezusa –przyjście światłości

Świat chodzi w ciemności.
Izajasza 9:1 Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków
zabłyśnie światłość.
Jana 1:4
Jana 1:5
Jana 1:7
Jana 1:8
Jana 1:9

W nim było Ŝycie, a Ŝycie było światłością ludzi.
A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli.
Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości.
Prawdziwa światłość, która oświeca kaŜdego człowieka, przyszła na świat.

Mateusza 17:2 I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe
jak światło.
4.

Światłość a chwała BoŜa

Piotra 1:17 Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu chwały: Ten
jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
18 A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba.
Objawienie Jezusa w Ŝyciu apostołów
Dzieje Apostolskie 9:3 I stało się w czasie drogi, Ŝe gdy się zbliŜał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z
nieba,
Dzieje Apostolskie 12:7 Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi; trąciwszy zaś Piotra w bok,
obudził go, mówiąc: Wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk.
Co Pan Jezus mówił o sobie jako światłości?
5.

Światłość a przyjęcie zbawienia

Jana 8:12 A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie
będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość Ŝywota.
Jana 9:5 Póki jestem na świecie, jestem światłością świata.
Mateusza 4:16 lud, pogrąŜony w mroku, ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu
śmierci, rozbłysła jasność.
Jana 12:35 Na to rzekł im Jezus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość
macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie.
36 Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział, i
odszedłszy, ukrył się przed nimi.
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37 A chociaŜ tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego,
38 aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któŜ uwierzył wieści naszej, a komu
objawiło się ramię Pana?
39 Dlatego nie mogli uwierzyć, Ŝe znowu rzekł Izajasz:
40 Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i Ŝeby
się nie nawrócili, i Ŝebym ich nie uzdrowił.
41 To powiedział Izajasz, gdyŜ ujrzał chwałę jego i mówił o nim.
42 Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary,
Ŝeby nie zostali wyłączeni z synagogi;
43 umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niŜ chwałę BoŜą.
44 A Jezus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał.
45 Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.
46 Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.
Kolosan 1:12 dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w
światłości,
13 który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
14 w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Mateusza 5:14 Wy jesteście światłością świata; nie moŜe się ukryć miasto połoŜone na górze.
Mateusza 5:16 Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
6.

Światłość a głoszenie ewangelii

Dzieje Apostolskie 13:47 Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla pogan, Abyś był
zbawieniem aŜ po krańce ziemi.
Efezjan 3:8 Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom
niezgłębione bogactwo Chrystusowe
9 i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył,
10 aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół róŜnorodną
mądrość BoŜą,
11 według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,
2 Koryntian 4:1 Dlatego, mając tę słuŜbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu,
2 lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy
Słowa BoŜego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed
Bogiem.
3 A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną,
4 w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale
Chrystusa, który jest obrazem Boga.
5 Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, Ŝe jest Panem, o sobie zaś, Ŝeśmy sługami
waszymi dla Jezusa.
6 Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie
chwały BoŜej, która jest na obliczu Chrystusowym.
7.

Światłość a ten świat -chodzenie w światłości – nasze Ŝycie i uczynki

Izajasza 2:5 Domu Jakubowy! NuŜe! Postępujmy w światłości Pana!
Rzymian 13:12 Noc przeminęła, a dzień się przybliŜył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w
zbroję światłości.
13 Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w
swarach i zazdrości;
14 ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać poŜądliwości.
2 Koryntian 6:13 poniewaŜ zaś naleŜy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówię: Rozszerzcie i wy serca
wasze!

3

14 Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo
jakaŜ społeczność między światłością a ciemnością?
15 Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?
16 JakiŜ układ między świątynią BoŜą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga Ŝywego, jak powiedział
Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.
17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was
18 I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;
Efezjan 5:8 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako
dzieci światłości,
9 bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.
10 Dochodźcie tego, co jest miłe Panu
11 i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie,
12 bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje.
13 Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne;
14 wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I
powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus.
15 Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy,
16 wykorzystując czas, gdyŜ dni są złe.
17 Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.
8.

Światłość a powtórne przyjcie Pana Jezusa

1 Tesaloniczan 5:3 Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle
na kobietę brzemienną, i nie umkną.
4 Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył.
5 Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie naleŜymy do nocy ani do ciemności.
6 Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
7 Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
8 My zaś, którzy naleŜymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę
nadziei zbawienia.
9 GdyŜ Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa,
10 który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim Ŝyli.
11 Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co teŜ czynicie.
9.

Światłość a krew Jezusa i odpuszczenie grzechów.

1 Jana 1:5 A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, Ŝe Bóg jest
światłością, a nie ma w nim Ŝadnej ciemności.
6 Jeśli mówimy, Ŝe z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy.
7 Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa
Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
8 Jeśli mówimy, Ŝe grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.
9 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od
wszelkiej nieprawości.
10 Jeśli mówimy, Ŝe nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego.
10. Światłość a miłość
1 Jana 2:8 A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyŜ ciemność
ustępuje, a światłość prawdziwa juŜ świeci.
1 Jana 2:9 Kto mówi, Ŝe jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal.
1 Jana 2:10 Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia.
11. Światłość a świat duchowy –królestwo ciemności
Łukasza 11:17 A On znając ich zamysły, rzekł do nich: KaŜde królestwo, rozdarte wewnętrznie, pustoszeje, a
skłócone domy upadają.
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18 Jeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się ostanie jego królestwo, skoro mówicie, Ŝe Ja mocą
Belzebuba wypędzam demony?
Łukasza 11:20 JeŜeli natomiast Ja palcem BoŜym wypędzam demony, zaiste przyszło juŜ do was Królestwo
BoŜe.
12. Światłość a zwiedzienia - pozór światłości
Izajasza 5:20 Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość,
a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.
Jana 3:19 A na tym polega sąd, Ŝe światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich
uczynki były złe.
Jana 3:20 KaŜdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliŜa się do światłości, aby nie ujawniono
jego uczynków.
Jana 3:21 Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąŜy do światłości, aby wyszło na jaw, Ŝe uczynki jego
dokonane są w Bogu.
2 Tymoteusza 3:1 A to wiedz, Ŝe w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:
2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni,
bezboŜni,
3 bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,
4 zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niŜ Boga,
5 którzy przybierają pozór poboŜności, podczas gdy Ŝycie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; równieŜ tych się
wystrzegaj.
13. Światłość a wieczność
Objawienie 21:22 Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią,
oraz Baranek.
23 A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księŜyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała BoŜa, a
lampą jego jest Baranek.
24 I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.
25 A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;
26 i wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.
27 I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani
w księdze Ŝywota Baranka.
Psalmów 119:105 Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieŜkom moim.
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