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Köszöntelek Benneteket február első vasárnapjának estéjén: „Legyetek Só és Fény!” Erről  
szól a mai Örömhír… 

Régóta töprengek azon, hogy igazából mit jelent ez a szimbólum? Ismerem a hagyományos 
véleményeket. Olvastam most is nem egyet. Megvallom, nem sokra jutottam. Végül saját 
házunk táján találtam elfogadható szakvéleményt (Gromon). De a rejtvény továbbra is izgat. 

Kezdjük önvizsgálattal és bűnbánattal… Folytassuk reménnyel és bizalommal, bízva Istenünk 
jóságában… 

Ének: Kyrie… Gloria… 

Imádkozzunk! Istenünk, jóhírre vár a Föld és a Világ, segíts megfejtenünk, hogy mit tehetünk. 
Add meg ezt Te, aki élsz és szeretsz minket örökkön örökké. 

Evangélium Máté könyvéből (5,13-16) 

Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, 
mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet 
elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, 
hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti 
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a 
mennyekben van. 

A szimbólumok (jelképek) ezer tartalmat jelezhetnek. Kitalálni azt, amire a szimbólum 
használója gondolt vagy gondolhatott szinte lehetetlen. Ismerni kell a személyt, a kort, mely-
ben élt, és még ezerféle dolgot. A rejtvényfejtő is hasonlóan sokféle adottsággal rendelkezik, 
mégis a megfejtésnek egyeznie kellene a szimbólum használójának gondolatával. A teljes 
egyezés biztosan nem lesz, de lényegi egyezés sokféleképpen lehetséges. Talán ezért is 
gyakori a jelképes beszéd. Csak a lényeget el ne vétsük. Megkísérlem. 

1) A szakvélemény 

A zsidó hagyomány szerint a „Só” a Tórát (a mózesi törvényt) jelképezi.  Izraelnek szüksége 
van erre a „sóra”, amely megvédi a népet a romlástól.  

A népnek szüksége van a „világosságra” is. Az írástudók önmagukat tartották a sötétségben 
lévők világosságának, „Izrael lámpásának”. 

Miután a Tórát Jézus korára az írástudók többféleképpen magyarázták, a „só” ízetlenné vált; 
a törvénytudók pedig alkalmatlanná váltak a tiszta tanításra. 

Ezért Jézus tanítványait választja „új sónak”, mellyel Isten meg akarja ízesíteni és védeni a 
romlástól az ő népét; és ők kell, hogy képviseljék az Isten Országának „világosságát”: az 
Örömüzenetet!  

 Egyben Jézus figyelmezteti tanítványait nagy felelősségükre, hogy vissza ne essenek a régi 
gondolkodásmódba, ne hogy ők is „ízetlenné” váljanak. 

 Ne rejtsék a véka alá a „fényt” (Örömhírt); szavukkal és példájukkal világítsanak a házban és 
a világban, hogy felismerjék és dicsőítsék az emberek az Istent, az Atyát.  



2) Egyéni vélemények 

A szakmai értelmezés mellett a gyakorlati alkalmazás is igazán izgalmas: örvendetes és 
félelmetes! 

Tudjuk, hogy a só nem csak ízesít és tartósít, hanem károsíthat is. Ahogy az orvosság 
általában nem csak gyógyszer, hanem méreg is. Kis adagban gyógyszer, nagy adagban méreg. 

A csipetnyi só az, ami ízesít és hasznos nekünk; a hatalmas adagban ehetetlen és káros.  

Jó tudnunk, hogy a só feloldódva hasznosul, és mi is felemésztődhetünk sóként. 

A kis fény fontosabb, mint a vakító nagy. Egy kis gyertya többet használ a vaksötétben, mint 
ezer reflektor és reklám fénye az éjszakában.  

Jó tudnunk, hogy a kis gyertya úgy világít, hogy felemészti önmagát.  

A házban és a hegytetőn is a kis égők (emberek) összessége (közössége) világít vonzón és 
melegítőn; egy tűzijáték csak játék és nem élet.  

Véka (búra) alatt kialszik a tűz, a csak befelé forduló és élő közösség kihal. 

A tűz is világít, melegít, de ez is kétféle: a szeretet lángja és a gyűlölet tüze, az egyik a 
mennyország, a másik a pokol.  

--- Befejezésül: További jó rejtvényfejtést! Közben erősödjön bennünk annak a tudata, hogy 
rendeltetésünk és küldetésünk: „Ti vagytok a Föld sója!” „Ti vagytok a világ világossága!” 
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