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5. navadna nedelja A 
 
Vi ste sol zemlje.  
Vi ste luč sveta. (Mt 5,13.14) 
 
 
Prvo berilo Izaíja 58,7-10 
 
To govorí Gospod: "Daj lačnemu svoj kruh in pripelji uboge 
brezdomce v svojo hišo. Kadar vidiš nagega, ga obleci, in ne potuhni 
se pred svojim rojakom? Tedaj napoči kakor zarja tvoja luč in tvoje 
zdravje se bo hitro razcvetelo. Pred teboj bo hodila tvoja pravičnost in 
Gospodovo veličastvo bo tvoja zadnja straža. Tedaj boš klical in 
Gospod bo odgovóril, stokal boš in bo rekel: 'Tukaj sem!' Če odpraviš 
zatiranje iz svoje srede, kazanje s prstom in varljivo govorjenje, če 
daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in reveža nasitiš, bo vzšla v temi 
tvoja luč in tvoja temina bo kakor poldan." 
 
 
Drugo berilo 1 Korínčanom 2,1-5 
 
Bratje in sestre, ko sem prišel k vam, nisem prišel zato, da bi vam z 
vzvišenostjo besede ali modrosti oznanjal Božjo skrivnost. Sklenil sem 
namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega kakor za Jezusa 
Kristusa, in sicer križanega. Pred vami sem bil slaboten, v strahu in 
velikem trepétu. Moja beseda in moje oznanilo nista bila v 
prepričevalnih besedah modrosti, temveč sta se izkazala Duh in moč, 
zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji 
môči. 
 
 
Evangelij Matej 5,13-16 
 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: "Vi ste sol zemlje. Če pa se sol 
pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo 
ljudje pohodijo.  
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Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi 
ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in 
sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo 
videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih." 
 
 
V razmislek 
 
Tri prispodobe, prispodobo soli, luči in mesta so takrat pripisovali in še danes 
pripisujejo občestvu Jezusovih učencev. Zapomnimo si, pripisujejo! V prvi vrsti 
gre za zagotovilo, ne za zahtevo, ki jo mi v cerkvenem občestvu hitro 
razglašamo naokoli. Evangelij se začne z besedami "vi ste" – navsezadnje gre za 
biti, ne za morati ali delati! 
Vi ste sol. Sol je začimba in sredstvo za konzerviranje. Vi nosite začimbo, moč 
v vas samih, ki je sposobna ustvariti življenje, ga ohranjati in ga spreminjati. 
Vsak izmed vas je življenjsko pomemben za druge! Odkrijte sol v vas! Odkrijte 
moči, ki so že v vas. Postanite to, za kar ste bili zasnovani od začetka! Potem 
boste velikanska moč v Božjem kraljestvu. 
Vi ste luč – lahko nekaj izžarevate, lahko posredujete življenje, lahko 
razsvetljujete svojo okolico. Kjer ste, je lepše, bolj živahno, topleje in 
prijazneje. Toliko je svetlobe v vas – pustite jo na plano. Naj vas ne bo strah 
vaših lastnih dobrih osnov. Če je vsak luč za druge in so tudi drugi luč zanj, 
potem je vsako življenje lepše, toplejše, bolj bogato in obdarjeno s povsem 
nepričakovanimi in čudovitimi darovi. 
Umakniti se in biti previden zaradi zunanjih odporov, ki so vedno del življenja, 
je tako neuporabno kot neslana sol ali luč pod mernikom. Tako malo kot lahko 
nastane brez soli, toliko lahko nastane tudi brez luči. Oboje opisuje tiho, 
vendar trajno moč. In oboje sta elementa, ki sta sposobna prežeti vse. 
Bistvo nas Kristjanov je, da smo sol zemlje, da lahko ljudje jedó in uživajo. Da 
smo luč sveta, da si ljudje lahko zaupajo in lahko ljubijo. In da smo mesto na 
gori, da se ljudje lahko orientirajo in se lahko počutijo varne. 
Možnosti, kako zagotoviti naše "slane moči" in naše "svetle osnove" drugim, 
najdemo v prvem berilu nešteto. Potrebujemo tisti zdrav ščepec soli, ki razkrije 
nepravične vzorce in omogoča nove poti, v solidarnosti s tistimi, ki so žrtve teh 
nepravičnih vzorcev, ki jim življenje ni omogočilo padca na noge. Ščepec soli, 
s katerim lahko začinimo potek sveta, ni vedno prijeten za nas in/ali za druge. 
Včasih povzroča bolečino, včasih kliče k uporu, navsezadnje pa se vedno 
izkaže kot zdravilen, če se potrudimo, da ga v svetu doziramo iz perspektive 
Božjih meril. Ne dovolimo si izgubiti poguma, če menimo, da nas je malo in 
da ne moremo ničesar narediti v luči masivnih pritiskov in teme. Za začinjanje 
je potrebna zgolj majhna, dobro dozirana in dobro premišljena količina. Saj 
vendar ne želimo v vsaki napačno razumljeni, vendar v cerkvi žal močno 
razširjeni pobožni nesebičnosti drugih takoj preveč zasoliti celotne juhe!  


