
      V. neděle v mezidobí 

Iz 58,7-10 
1Kor 2,1-5 
Mt 5,13-16 

Vy jste sůl země… vy jste světlo světa. 

Mt 5,13.14 

Ježíš je světlo: „Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět“ (Jan 1,9); jedna z nejhezčích definic Boha. 
Ale v dnešním evangeliu slyšíme: „Vy jste světlo světa“ (Mt 5,14); jedna z nejhezčích definic člověka. A je to opravdu krása, vždyť Ježíš 
neříká svým učedníkům: musíte být světlem, snažte se stát světlem… ale: „vy jste světlo!“ Světlo není naší povinností, světlo je přiroze-
ným plodem toho, kdo má Boha, toho, v kom Bůh - Světlo přebývá. Stejně jako je Ježíš Světlo ze Světla, tak i my jsme v něm světlo ze 
Světla, i když den za dnem každý z nás zakouší, že sám světlem rozhodně není. Přesto evangelium mluví jasně a mluví o mně ke mně: 
„Vy jste světlo světa.“ Je to milost. Je to dar. A tedy žádná chlouba, ale zodpovědnost. 
 

„Vy jste sůl země“ (Mt 5,13). Sůl je nad zlato. Sůl totiž dává chuť. Evangelium, Boží Slovo, Ježíš je sůl, která dává chuť životu. Kdo se 
setkal s Bohem, to ví. Jeho život se změnil, dostal chuť. Ale se solí je to jako se světlem… Já sám rozhodně nejsem solí, která dává 
chuť. Jenže Ježíš je neodbytný: „Vy jste sůl země.“ Sůl ze Soli jako světlo ze Světla. Ale jen proto, že Ježíš - Sůl je ve mně rozpuštěn, 
že proniká mým životem, každým mým slovem, skutkem…   

 

Jenže se zdá, že jsme se stali nemastnými - neslanými. Ale přece k ochucení jídla není třeba spousta soli, není třeba miliónů křesťanů k 
tomu, aby svět, společnost dostaly chuť. Stačí hrstka. My jsme ale často křesťané bez Krista, máme sice náboženství, ale bez víry, máme 
sice obřady, ale bez slavení. Žijeme svoje „kulturní“, „sociální“ křesťanství prodchnuté zvyky, tradicí, morálkou… ale to nestačí k tomu, 
abychom se stali učedníky. Jsme svítilnou, ale často pod nádobou. Stydíme se za Boha, za Církev, snažíme se být politicky korektní…  
 

Jak se tedy znovu „rozsvítit“ a dodávat chuť? „Vy jste…“, ne „já“, ani „ty“, ale „vy“. Když se setká „já“ a „ty“ a vytvoří „my“ - „my“ v 
rodině, kde je láska, „my“ v komunitě, kde je bratrství a přijetí, „my“ v práci, kde je přátelství - tak se uchovává světlo a chuť života. A 
Izaiáš dnes dodává: „Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství (…) ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc… 
Tehdy vyrazí tvé světlo jako zora…“ (Iz 58,7-8). Láska, konkrétní láska je světlo, je chuť. Lámání chleba je pro křesťana teologickým 
projevem lásky, lásky, která se nesklání jen nad sebou samým, ale vychází ze sebe k druhým, dává se. A i když v očích světa mnohdy ta-
to láska - oběť prohrává, pro nás zůstává světlem a solí, protože víme, že zdánlivá Boží prohra z lásky, je ve skutečnosti naší spásou. 

 

„Ježíš nám dal možnost, abychom ho milovali… nejen ve svatostánku, ale ve všem, co nás obklopuje a co se nám přihodí.“ 

o. Mario Borzaga, omi 


