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Zamyslenia na týždeň po 8. nedeli po Svätej Trojici  

 

Nedeľa 17. júla 2016 – 8. nedeľa po Svätej Trojici 

Text: Mt 5, 13 – 16 
13Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju 

vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. 14Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť 

skryté. 15Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. 
16Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v 

nebesiach.  

Piesne: ES č. 286, 315 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta. – Kto by nepoznal tieto slová Pána Ježiša Krista? A predsa 

neraz akoby tie slová šli akosi po povrchu. No veď kresťan má byť soľou zeme, svetlom sveta, 

dobre. Ale neraz akoby sme poukazovali iba na toho druhého, a na seba zabúdali. Ježiš Kristus 

však jasne hovorí: VY ste soľ zeme, VY ste svetlo sveta.“ Vy, ktorí toto počujete (alebo čítate), 

teda ty a ja. Nie farár, nie misijný pracovník, ale JA. Pýtajme sa, kde je moje miesto, kde mám 

svietiť Božím svetlom alebo Božou mocou chrániť okolie pred skazou. Ježiš hovorí: „Vy STE 

soľ…, vy STE svetlo…“ Teda tu a teraz, každej chvíli. Nie až vtedy, keď dorastiem, 

vyštudujem… Doma, v škole či na pracovisku, na ulici, vo voľnom čase. Čo to však znamená byť 

soľou zeme? Soľ odnepamäti plnila konzervačnú a dezinfekčnú úlohu. Solilo sa mäso, aby 

nepodľahlo skaze. Prítomnosť kresťana a Božieho slova má chrániť spoločnosť pred duchovnou 

skazou. Soľ aj dezinfikuje. V Ježišových časoch sa zvykla používať na čistenie rán. Božia moc 

prezentovaná cez nás, kresťanov, očisťuje ľudí a zbavuje ich deštrukčných duchovných 

a morálnych vplyvov. Kresťan má byť svedkom Kristovej lásky, jej ohlasovateľom a činiteľom. 

Je to skutočne tak? Mám dojem, že nie, že, naopak, práve kresťania sú často zdrojom pohoršenia 

a nepokojov, a nie je to kvôli Kristovmu učeniu. To je zle. Sme soľou, ktorá stráca či stratila 

svoju chuť a schopnosti. Ak nemáme byť „vyhodení“, musíme prosiť o vedenie Duchom Svätým. 

My však máme byť nielen soľou, ale aj svetlom. Bez svetla nie je možný život. To platí 

v materiálnej, ale aj v duchovnej rovine. Bez svetla by na zemi nebolo života. Bez Svetla – Božej 

moci nie je možné duchovne existovať. Sme svetlom, lebo sami sme to Svetlo – Krista – prijali 

a odovzdávame ho ďalej. Len ho neskrývajme „pod nádobu“ vlastnej pohodlnosti, ľahostajnosti 

či falošného presvedčenia. „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili 

vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Amen. 

Modlitba: 
Pane Ježiši Kriste, vyzývaš nás, aby sme boli soľou pre tento svet. Prosíme o Ducha Svätého, 

lebo sami nie sme toho schopní. Daj, aby sme obstáli v protivenstvách a dokázali sa ako Tvoji 

verní nasledovníci, ktorí nestratili svoju slanosť. Pane, Ty si Svetlo sveta. Svietiš a my sa 

stávame nositeľmi Tvojho svetla. Prispor nám viery a odvahy, aby sme dokázali svietiť 

a neskrývali sa pod nádobu vlastnej slabosti. Amen. 
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