
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Jste pro zem i svět nezbytní jako sůl a světlo   
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Milí bratři a sestry, 

 

 komu jsou vlastně tato Ježíšova slova určena?  Náš text 

začíná zájmenem vy. Jsou adresáty Ježíšovi učedníci nebo i zástupy, 

které se kolem Ježíše shromáždili? (Mt 5.1) Zdá se, že tato slova 

Ježíš řekl těch, které předtím blahoslavil. (Mt 5. 3-12) A jak je to 

dnes? Podobáme se my v tomto nedělním shromáždění Ježíšovým 

učedníkům? Podobáme se těm blahoslaveným? A nebo to pro nás 

neplatí a nemusíme se tím tedy trápit. 

 My češkomoravští evangelíci máme, řekl bych skoro v 

genech, utajenost. Tajíme svou evangelickou víru. Tajíme svůj vztah 

k Ježíši Kristu i svůj vztah k evangelické církvi. Jsme nejradší, když 

o nás nikdo neví. Když nikdo neví, že věříme v Pána Ježíše a že 

chodíme do kostela. Jsme nejradši, když jsme jako evangelíci 

skrytí. Když se nás někdo na naší víru zeptá (ve škole, v práci, mezi 

známými), jsme z toho nesví a často nevíme, co povědět. Jestli je to 

jinak, tak mi to povězte. 

 Snad je to tím, že naši dávní evangeličtí předkové se se 

svojí vírou skrývali, aby se třeba nedostali do vězení a nebo nebyli 

jinak potrestáni. A nebo je za tím jen naše pohodlnost či zbabělost? 

Kdo ví? Ale myslím, že opravdu nejsme jasní, slyšitelní, stateční 

vyznavači Krista. Přestože nám dnes už nic nehrozí. 

 Soudím, že Ježíšova slova „vy jste sůl země“ a „vy jste světlo 

světa“ jsou určena všem, kteří v Ježíše Krista uvěřili a vydali se na 

cestu následování. A tedy - týkají se i nás evangelíků v tomto sboru. I 

nás Ježíš považuje za sůl této země a za světlo tohoto světa. Pro 

někoho je to možná překvapující, ale je to tak. Jisté však je, že toho 

nejsme hodni. 

 Pán Bůh už je ale takový. Když vyvedl Izrael z egyptského 

otroctví, rozhodl se, že tento lid bude zvláštní - bude královstvím 

kněží a národem svatým. Bude mít zvláštní poslání. Posláním kněze 

je prostředkovat lidem vztah k Bohu. A toto poslání dostal Izrael, 

aby prostředkoval všem lidem vztah k Bohu. Aby o něm vydával 

svědectví. 

 A ani Pán Ježíš není jiný. Všem, kteří v něj věří, tedy také 

nám, dal zvláštní a jedinečné poslání. Abychom byli jeho svědky.  
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Abychom o něm vydávali svědectví. Abychom všem lidem slovem i 

činem dosvědčovali jeho lásku. Proto nás zde Pán Ježíš má.  
 Ježíš nám tady říká něco velmi podstatného: „Vy jste sůl 

země.“  A to především znamená: Nejste tu sami pro sebe. Jste tu 

pro druhé. Pro tuto zem. Pro tuto společnost. Váš úkol je této zemi 

něco dát. Něco podstatného, co jí nikdo jiný dát nemůže. Máte cenu a 

poslání pro ostatní. Jako křesťané si sami nevybíráme a neurčujeme, 

pro co ve společnosti jsme. Naši úlohu nám totiž určil sám Kristus: 

„Vy jste sůl země.“ 

 Na soli je důležitý především její charakter, její vlastnosti, 

její slanost. Chuť soli je tak výrazná, že ji stačí docela málo. To víme 

všichni. Vždyť jak velkým množstvím solíme svá jídla? Soli stačí 

zpravidla jen troška. I když je soli v jídle málo, vůbec to nevadí, ba 

právě naopak. Přesolené jídlo se přece téměř nedá jíst. Pokud je sůl 

opravdu slaná, stačí ji docela málo. To pro nás může být  velkým 

povzbuzením. Jako křesťané se totiž často trápíme tím, že je nás 

málo, že je nás jen hrstka. Ale Ježíš nám ukazuje, že to vůbec nevadí. 

Když ovšem budeme mít svoji „slanost“. 

 „Vy jste sůl země.“ Ježíš nám říká, že smyslem naší 

existence je dodávat této zemi, této společnosti chuť. Sůl sama o 

sobě  není užitečná. Smysl soli je v tom, když něco osolí. Neužitečná 

a nesmyslná může tedy být jak společnost bez křesťanů, tak i církev 

bez společnosti. Aby měl tento svět smysl, potřebuje křesťany. A 

aby měla smysl církev potřebuje svět. 
 Lidé si soli odpradávna považovali. A to především proto, že 

sůl brání hnilobě, zkáze. Sůl konservuje. Do soli se dá naložit 

maso i zelenina. Dnes nakládáme především zelí. Ze své vlastní 

zkušenosti vím, že i po dvou letech je kyselé zelí ještě dobré. A to 

díky soli! Bez soli by se ale zelí velmi záhy proměnilo v odpornou  

břečku. 

 „Vy jste sůl země.“ Křesťané, církev konservují, brání 

hnilobě a rozkladu. Konservují, uchovávávají hodnoty, které jsou 

nezbytné pro každou společnost. Uchovat tyto hodnoty, které nám 

sám Bůh vložil do  dějin, to je naše poslání. Naše poslání je jako sůl 

bránit zkáze.     

 Zkáza, hniloba byla v biblickém myšlení vnímána jako 

dílo démonů, jako dílo zlých duchů. I dnes působí v tomto světě  
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duchové zla, hniloby a rozkladu. Snad všechno se může zkazit. Může 

se nám zkazit nálada i ideály, ale zkazit se nám mohou také děti, 

zkazit se nám může manželství, politika, město, národ, stát. 

Zkazit se může i církev, sbor, staršovstvo. Zkazit se může i voda, 

vzduch, země, celý svět. A když se něco zkazí, je to škoda, neboť 

zkažené se vyhazuje. 

 V Písmu máme příběh o Sodomě. Sodomu, toto zkažené 

město, mohlo zachránit pouhých deset spravedlivých. Pouhých 

deset spravedlivých v celém městě. Ale oni by jako sůl zabránili 

zkáze. Ale bohužel zde těchto deset spravedlivých nebylo.  

 Jako křesťané bychom si neměli příliš stěžovat na 

zkaženost mravů, doby, světa. Když to děláme, stěžujeme si vlastně 

také sami na sebe. Vždyť je to i naše selhání. Neboť, když se něco 

zkazí, je to přece tím, že tam nebyla přítomna sůl. Když je někde 

něco zkažené, je to přece  také tím, že zde chyběli dobří, slaní 

křesťané.  
 Když se potravina zkazí, stane se jedem a může člověka 

otrávit. Sůl ale zabraňuje zkáze, tvorbě jedu a otravě. A tak i 

křesťané, pokud jsou skutečně křesťany brání jedovatým myšlenkám 

nesnášenlivosti, jedovatým slovům nenávisti, jedovatým činům 

svévole a násilí. 

 Pán Ježíš Kristus nám svým slovem připomíná, že nejde o 

množství. Nejde o to, kolik nás je. Ale jde o kvalitu. Jde o to, být 

tím, co nám Kristus svěřil jako naše poslání. Totiž být tu pro druhé. 

Tak jako sůl. Tak jako sůl dávat chuť, charakter jídlu. Tak jako sůl 

konservovat, chránit to, co je dobré. Tak jako sůl bránit rozkladu, 

bránit duchům zla, bránit rozkladu mezilidských vztahů, bránit 

rozkladu hodnot jako pravdivost, věrnost, snášenlivost, 

milosrdenství. Milí přátelé, proto tu tedy jako křesťané jsme. To je 

smysl naší existence.                                                    

 Od pradávna je sůl symbolem trvanlivosti. Jsou věci časné, 

modní, moderní. Ale jsou také věci trvanlivé, konservativní i věčné. 

Sůl země dopomáhá zemi a světu k tomu, aby trvaly. Sůl je také 

symbolem věrnosti a dodržování smluv. Ve starověku se používala 

při uzavírání smlouvy. A při uzavírání trvalého přátelství jedli lidé 

chléb a sůl. Opravdoví křesťané jsou věrní nejenom svému Bohu, 

ale  také svým přátelům, své zemi, svému národu, své společnosti. 
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 Ve starém Orientě se narozené děti omývaly solí. Již jsme 

si řekli, že rozklad, zkáza byla vnímána jako dílo démonů a zlých 

duchů. A tak sůl chránila nově narozený život. Její očistná síla 

spojovala s Bohem. 

 Víme, že v Izraeli měla sůl také významné místo při 

obětech. V knize Levitikus čteme: „Všeliký dar suché oběti své solí 

osolíš a neodejmeš soli smlouvy Boha svého od suché oběti své. Při 

každé oběti své sůl obětovati budeš.“ (Lv 2.13) Sůl je propojena s 

obětí. Ježíš to znovu zdůraňuje v Markově evangeliu: „Každý bude 

solen ohněm.“ (Mk 9.49) Ježíš zde má zřejmě na mysli oběť, utrpení, 

kterým v tomto světě prochází věrný Kristův učedník. 

 V této souvislosti pak výrok „Vy jste sůl země“ znamená: Vy 

jste můj lid a jste tu proto, abyste žili pro druhé. Na této cestě 

budete muset i lecos vytrpět a obětovat. Sůl země - to jste vy 

křesťané, kteří následují svého Pána i tam, kde jde do tuhého, kde to 

bez oběti dál nejde. Stojí zato leccos obětovat, aby v naší společnosti 

byly zachovány hodnoty jako svoboda, pravdivost, spravedlnost, 

milosrdenství, čestnost a demokracie. 

 Kristus vystihl náš význam pro tuto zemi a tento svět 

nejen obrazem soli, ale také obrazem světla: „Vy jste světlo 

světa.“ Vy křesťané jste pro tento svět užiteční právě tak, jako je 

užitečné světlo. Jsme tady proto, abychom svítili. Tak jako město, 

které je vystavěno na kopci. A tak je pochopitelně vidět ze všech 

stran. Posláním křesťanů je, aby byli vidět. Aby byli vidět jako 

maják. Aby sloužili jako maják k orientaci všem, kteří hledají 

bezpečný přístav, kteří se potřebují vyhnout nebezpečným útesům. 

Smysl majáku je, aby jeho světlo bylo vidět.   

 A podobně, když se rozsvítí svíčka, dá se na svícen, aby dobře 

svítila. Bylo by absurdní ji schovávat pod kbelík. Smysl a poslání 

svíce je přece svítit všem, kteří jsou v domě. Obyvatelům domu 

poskytuje světlo orientaci, dává jim možnost pracovat, dává jim 

radost a naději. Ježíš nám říká, že nás tu má proto, abychom byli 

znát, abychom byli vidět. Když je někde sůl, je to znát. Když 

někde svítí světlo, tak je vidět.                            
 Evangelista Jan nám ve svém evangeliu říká, že Pán Ježíš je 

to „pravé světlo, které osvěcuje každého člověka.“ (J 1.9) Ježíš sám 

umožňuje člověku se v tomto světě orientovat a dává mu naději.  
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Jeho věrná a pravdivá láska je až do dnešních dnů v tomto světě 

vidět. A nás tu má proto, abychom ho napodobovali, abychom 

byli jako on. Jsme přece jeho učedníci, jsme kristovci. Proto nám 

také dal svého Ducha. 

 Když svítíme, tak lidé mohou vidět naše dobré skutky. Když 

následujeme svého Pána, mohou lidé vidět činy milosrdenství, 

činy odpuštění, činy spravedlnosti. Tyto dobré činy (či krásné činy 

- tak řecký originál) nekonáme ovšem ze své síly, ale koná je v nás 

Kristus. Jde jen o to, mu v tom nebránit. 

 Pán Ježíš nás svým slovem povzbuzuje, abychom přestali 

být tajnými křesťany, tajnými evangelíky. Jsme povolání k tomu, 

abychom dávali této zemi, této společnosti chuť a smysl. Abychom 

pro Krista hořeli jako svíce, abychom byli vidět. 

 Nejde o to, aby jsme se my jako křesťané, jako církev 

zviditelnili. Jde o to, aby lidé kolem nás, poznali Krista a jeho 

lásku a aby slavili našeho Otce v nebesích. Vždyť on poslal svého 

Syna. A ten se obětoval a byl vzkříšen pro spásu každého člověka, 

pro záchranu celého světa. Buď za to Bohu sláva.  

                                                                                 Amen 

 


