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Vy ste soľ zeme.
Vy ste svetlo sveta. (Mt 5,13.14)

Toto hovorí Pán: "Lám chudobným svoj chlieb, voveď do svojho domu
blúdiacich bedárov; ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím
blížnym sa neskrývaj.
Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred
tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou.
Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti
povie: Tu som.
Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie, ak prestaneš ukazovať prstom
a hovoriť bezbožne, ak ponúkneš hladnému svoj chlieb a nasýtiš dušu
ubitú, vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako
poludňajší jas."

Bratia a sestry, keď som prišiel k vám hlásať Božie tajomstvá, neprišiel
som s nejakou zvláštnou výrečnosťou alebo múdrosťou. Rozhodol som
sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to
ukrižovaného.
Prišiel som k vám vo vedomí svojej slabosti, s veľkým strachom a
úzkosťou. Moja reč a moje zvestovanie nespočívalo v presvedčivých a
múdrych slovách, ale v prejavovaní Ducha a jeho moci, aby sa vaša
viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.

Ježiš povedal svojim učeníkom: "Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť,
čím sa osolí? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia
pošliapali.
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Vy ste svetlo sveta! Mesto postavené na návrší nemožno ukryť. Ani
sviecu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale ju položia na svietnik,
aby svietila všetkým, čo bývajú v dome.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a
oslavovali vášho Otca na nebesiach."

Tri slovné obrazy, obraz soli, svetla a mesta pripisovali sa vtedy a sú aj dnes
pripisované spoločenstvu Ježišových učeníkov. Je treba zdôrazniť toto slovo,
pripisované, prisúdené! V prvom rade ide o prísľub, a nie o nejakú požiadavku, ktorú
ako cirkevne socializovaní, dokážeme rýchlo z toho vyrozumieť. Evanjelium začína
slovami: "Vy ste". Ide tu teda najprv o "byť", a nie o "mať byť" alebo o "robiť, konať"!
Vy ste soľou. Soľ je korením, je konzervačným prostriedkom. Vy nesiete v sebe
korenie, silu, ktorá má tú moc prinášať život, udržovať ho, meniť ho. Každý z vás je
životne dôležitý pre druhých! Objavte v sebe túto soľ! Objavte tú silu, ktorá už vo vás
je. Staňte sa tým, čím ste už od samého začiatku, tým, čo je už od začiatku do vás
vložené! Potom budete obrovskou silou v Božom kráľovstve.
Vy ste svetlo – môžete niečo vyžarovať, môžete darovať život ďalej, môžete priniesť
svetlo do vášho okolia. Všade tam, kde ste, je krajšie, živšie, teplejšie, priateľskejšie.
Toľko veľa svetla je už vo vás ukryté. Nechajte ho svietiť. Nemajte žiadny strach pred
vašimi vlastnými dobrými vlohami, schopnosťami. Keď každý je svetlom pre toho
druhého, keď tento druhý stane sa svetlom aj pre seba samého, potom každý život sa
stane krajší, teplejší, bohatší, obdarený s celkom neočakávanými a nádhernými darmi.
Stiahnuť sa, byť opatrný na základe vonkajších odporov, prekážok, ktoré sú vždy
súčasťou života, je zbytočné, bez úžitku tak ako soľ, ktorá stratí chuť alebo tak ako
svetlo postavené pod mericu. Tak ako bez soli môže niečo len veľmi málo rásť a stávať
sa niečím, tak málo možno rásť a stávať sa bez svetla. Oboje vyjadruje nenápadnú, ale
trvalú silu. Svetlo a aj soľ sú elementmi, ktoré dokážu všetko preniknúť. Je to podstatou
nás, kresťanov byť soľou zeme, aby ľudia mohli jesť a vychutnávať. Byť svetlom preto,
aby si ľudia navzájom dôverovali a mohli sa mať radi. Byť mestom na vrchu, aby sa
ľudia vedeli orientovať, a aby sa mohli istejšie cítiť.
Poskytnúť možnosti, naše "silu soli" a naše "schopnosti svetla" iným, to nachádzame vo
veľkej miere v prvom čítaní. Potrebuje to zdravú štipku soli odhaliť nespravodlivé
štruktúry, vydať sa na novú cestu, spolu s tými, ktorí sú obeťou takýchto
nespravodlivých štruktúr, ktorým sa nevydaril život. Nie vždy je pre nás a/alebo pre
druhých táto štipka soli, s ktorou môžeme okoreniť beh sveta, príjemná. Niekedy to
zabolí, vyvolá odpor. Nakoniec sa však ukáže predsa len ako uzdravujúca a to vtedy,
keď sa snažíme, usilujeme ju rozdávať vo svete z perspektívy Božích pravidiel.
Nenechajme sa znechutiť tým, keď budeme mať pocit, že je nás tak málo, že
vzhľadom obrovského tlaku a temnoty nedokážeme nič napraviť. Nezabúdajme, že na
okorenenie treba naozaj len malé, správne množstvo. My nechceme tou nesprávne
chápanou, ale žiaľ v cirkvi veľmi často rozšírenou zbožnou sebaobetavosťou druhým
hneď celú polievku presoliť!


