
KÁZÁNÍ                                     5.2.2023 

1.čtení: Mt 5,1-12 

Mt 5,13-16  

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. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto 

město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a 

svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a 

vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.  

Sestry a bratři, 

ke komu tady vlastně Ježíš mluví? Koho oslovuje „Vy“ – Vy jste sůl země, vy jste světlo světa? 

Jistě své učedníky. Ty, kteří mu uvěřili a rozhodli se jít s ním, držet se ho a učit se od něj. A co 

zástupy, to množství lidí okolo, s různou motivací a zájmem, ti hledající a nerozhodnutí? Pro 

ty to Ježíšovo oslovení není? Po živé diskusi jsme se na biblické hodině shodli, že i pro ně to 

je. Vždyť tady není řečeno, že je Ježíš poslal pryč. Byli zřejmě přitom a mohli ta Ježíšova slova 

taky uslyšet. A proto mohl být někdo osloven. Není to snad i pro nás výzva? Aby tam, kde 

chceme naslouchat Ježíši a učit se od něj, mohli být přítomní i další, kteří mají zájem? Abychom 

na ně pamatovali? Třeba bychom měli přemýšlet, jak Ježíšova slova a učení ještě víc zpřístupnit 

veřejnosti. Vždyť to, co tady Ježíš říká v první řadě svým učedníkům, s touhle užitečností pro 

lidi okolo přímo souvisí. Vy jste sůl země… vy jste světlo světa. 

Ale než půjdeme dál, abychom si uvědomili, k čemu všemu je sůl užitečná a nepostradatelná, 

potřebujeme ještě něco slyšet k těm osloveným. Abychom si je nezúžili na skupinky 

shromážděných křesťanů. Vždyť Ježíš tady mluví k těm všem, které blahoslaví. Chudí v duchu, 

plačící, tiší, hladovějící a žíznící po spravedlnosti, milosrdní, lidé čistého srdce, ti, kdo působí 

pokoj, pronásledovaní pro spravedlnost – všichni ti všelijak obtížení, přehlížení, jakoby 

bezvýznamní, dokonce vnímaní jako nějací škůdci. Právě ty Ježíš zdraví jako šťastné. Protože 

právě s nimi Bůh ve svém království počítá. Ale nejen tak, že jednou změní jejich těžký úděl. 

Oni jsou už teď živými stavebními kameny a svědky jeho blížící se vlády. Tak je Ježíš vidí, 

povzbuzuje a zdraví.  Také na ně Ježíš myslí a je svým učedníkům připomíná, když jim říká: 

Vy jste sůl země…  Tak pro tuhle zemi i pro svět potřební, ano nepostradatelní, jako sůl nebo 

světlo. 

O tom jsme taky při biblické hodině živě mluvili. K čemu vlastně je sůl tak potřebná? 

Dodává chuť, dělá jídlo chutnější, výraznější, stravitelnější. Pak tedy ti oslovení dodávají chuť 

všelijak nechutné zemi, nestravitelným poměrům. S vámi je život pro všechny chutnější. A 

svou výrazností taky pomáháte dalším vydat svůj díl dobrého. Sůl konzervuje, brání hnilobě – 

podobně vy bráníte v zemi hnilobě, kažení, různým posedlostem, fanatismu, davovým 

psychózám. Sůl taky léčí - pročišťuje, uvolňuje, je prevencí zánětu. A to jistě není všechno, čím 

je sůl užitečná. Nevíme, co z toho měl Ježíš na mysli. Nechal to otevřené. Nejspíš chtěl svým 

učedníkům a všem osloveným říct: nějak jste pro zemi nepostradatelní. Tato zem a lidé této 

země vás potřebují jako sůl. I když to nevědí, naopak vás třeba dokonce pronásledují. Vy jste 

jako sůl nad zlato. 

Ale Ježíš to neříká, aby si o sobě učedníci mysleli, jak jsou důležití. Proč jim to říká? 



Nejdřív, aby je tím ujistil a povzbudil. Když se zdá, že jste lidem okolo lhostejní. Že to, čemu 

věříte, nepotřebují. Když vám dělá starost, že vás je málo. Nebo když se dokonce obrátí proti 

vám. Vy jste potřební a pro zem nezbytní jako sůl. 

Ale jedním dechem říká: jen buďte slaní! Protože, jestli sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Ale 

copak sůl může ztratit svou slanost?  Tímhle paradoxem, touhle provokací nás Pán Ježíš vede 

k zamyšlení a rozhodnutí. Původně tu doslova říká „jestliže se sůl zblázní“. Jen tak ztratí svou 

slanost, přestane být tím čím je a má být, sama sebou.  Když ztratí svou chuť a přizpůsobí se 

prostředí, místo, aby ho svou chutí ovlivňovala a proměňovala. Taková sůl pak není k ničemu. 

Lidi ji vyhodí a pošlapou jako nepotřebnou.  

Zůstává otázkou, jestli sůl může ztratit svou slanost. Snad jen když se zblázní. Jenže my svou 

chuť ztratit můžeme. Křesťané bez chuti. Nemastní neslaní. Kdyby se nám to stalo, nebyli 

bychom tady už k ničemu. A nemohli bychom se pak divit ani být dotčení, že pro lidi nic 

neznamená to, čemu věříme. A co je přece tak dobré a potřebné i pro ně. Ne, to nikdo nechce a 

nepotřebuje. Rozhodně Pán Ježíš ne. Vy jste přece sůl země. Tak jí buďte. 

A hned to podtrhuje a rozvádí jinými slovy: 

Vy jste světlo světa. Jste nějak ve světě a pro svět nezbytní jako světlo. Ale bacha - ne 

v protikladu ke světu, který je tmou. Ne že vy jste světlo, ostatní jsou ve tmě nebo tmáři. To 

tady Ježíš neříká. Naopak rozvádí pro učedníky tu metaforu světla - jak jsou a mají být užiteční 

pro ostatní.  

Město ležící na hoře přece nemůže zůstat skryto. A rozsvícenou lampu přece nedávají pod 

kbelík, ale tak, aby svítila všem v domě.  Jako mí učedníci jste vidět a máte být vidět. Nemůžete 

se skrýt ani skrývat.  Jste a máte být přece lidem patrní a přístupní. Vždyť jinak by světlo přece 

ani nemělo smysl. Světlo lampy je tu přece k tomu, aby svítilo všem v domě. Mimochodem, 

slyšíme?  Ostatní nejsou vaši nepřátelé, i když se tak někdy vůči vám chovají – sdílíte s nimi 

jeden dům a potřebují vás. 

Takže světlo pod kbelíkem je stejně k ničemu jako sůl, která ztratí slanost. Ti, kteří si za zdmi 

kostela nebo modlitebny navzájem svědčí o tom, že venku je tma – nebo užívají světla jen pro 

sebe – jsou stejně užiteční jako lampa pod kbelíkem. 

Bratři a sestry, diskutovali jsme při biblické o tom, jestli to, co Ježíš říká, nás má vést k tomu, 

abychom se snažili být víc slaní a víc světlem. Máme snad na své slanosti víc pracovat? Makat 

na svém světle? Takhle asi ne. Copak se může sůl snažit být víc slaná a světlo víc světlem? To 

by bylo dost bláznivé a možná i nebezpečné, kdybychom to takhle pochopili. Ono stačí a jde o 

to, abychom naslouchali Ježíši. Uslyšeli, jak nás vidí a byli tím. Tak jak ve své různosti a ve 

svých podmínkách můžeme. 

Co nám zřejmě má nově zaznít, že jako sůl a světlo, tady nemůžeme být pro sebe. Ani skrytí. 

Protože sůl i světlo se nějak jasně projevují.  

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré/krásné skutky a vzdali slávu vašemu 

Otci v nebesích. 

Slyšíme? Ne: snažte se víc svítit. Ale: nechte to světlo svítit lidem. To světlo vaší víry ať svítí 

lidem. Ať ho mohou poznat vaším dobrým jednáním, doslova krásnými skutky milosrdenství, 

pokory, solidarity. Aby viděli to světlo vaší víry a lásky, která odráží lásku vašeho Otce 

v nebesích. A jemu vzdali slávu.  Tedy ne, aby chválili vás. Ani proto, aby se hnd taky stali 



křesťany a vzdali slávu Otci tak jako vy. Ale aby poznali váhu jeho lásky a zahlédli světlo jeho 

vlády. 

Chvíle ticha 

Pane Ježíši, 

děkujeme ti za jasné slovo. Kéž to, co jsme slyšeli a bylo podle Tvé vůle, dolehne do našich 

srdcí, myslí, vztahů a skutků. Díky, že s námi počítáš a dáváš nám takový význam i poslání, při 

vší naší omezenosti i porušenosti.  

Tu před Tebou i jeden před druhým přiznáváme a vyznáváme.  

Litujeme toho, že jsme ztráceli svou slanost, lehkovážně, z pohodlnosti, ze strachu a sobectví. 

A tak jsme nechali bez užitku pro druhé to, co jsme od Tebe přijali. 

Litujeme, když jsme Tvé světlo ztráceli anebo si ho nechávali jen pro sebe nebo ho všelijak 

strkali pod kbelík, takže ho nespatřili ti, kteří ho potřebovali. Vyznáváme své špatné a nehezké 

skutky, myšlenky i slova, i to, že jsme ty krásné skutky světla zůstali dlužni. 

Ne pro spravedlivé činy Ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro Tvé velké slitování 

prosíme: Pane, smiluj se nad námi. 

 

Slova milosti: 

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé 

skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se 

znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Amen. 

Na znamení smíření a jednoty Božího lidu v Ježíši Kristu se nyní pozdravme pozdravem 

pokoje. 

P: 358  Dnes k svému stolu zve nás Pán 


