
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

"Ti vagytok a földnek savai…; 

de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt neki?"  
(Mt 5:13; Mk 9,50) 

 
risztus Jézus "ti vagytok" kijelentése 
megdöbbent és kérdések sorozatát indítja 
el bennem. Kikrıl van szó? A bol-

dog/áldott Isten boldog/áldott fiairól és leányairól, 
akiket az ı Uruk a szó szoros értelmében ismer 
(Mt25,34). İk azok, akiknek ismertté lett lelki 
szegénységük, hiánylény mivoltuk, nyomorúságos 
tehetetlenségük, amit kizárólag a teljesség képes 
betölteni hiánytalanul. Továbbá ismertté lettek 
könnyeik, mellyel elsírták büszkeségüket, ke-
ményszívőségüket Uruk elıtt, de nem az önsajná-
lat sírásával, hanem a Szentlélek által elvégzett 
bőnbánat tiszta könnyeivel. Azokról van szó, akik 
napról napra jobban megtanulják el- és befogadni 
a Szelídet és Alázatost. Róluk van szó, akikben az 
irgalmasság Istene irgalmasságra talált, mert el-
kezdtek már együtt szenvedni a Szenvedıvel. 
Azokról, akiknek szívét a Bárány Jézus vére meg-
tisztította már a holt cselekedetektıl, és látják 
Istent. İk a békességre igyekezık, a békességet 
teremtık, akik istenfiúi méltósággal bírnak; akik 
nem szakadtak el a szılıtıkétıl, s így vele együtt 
hordozzák az İ gyalázatát a táboron kívül (Zsid 
13,13), miközben ujjonganak a próféták örömé-
ben. İket nevezi Krisztus e föld sójának és a világ 
világosságának. 

Mi a só? Vegyi képlete: NaCl, két önmagá-
ban mérgezı vegyi elem kovalens kötése. Az ön-
magában két méreganyag együtt az életnek ízt adó 
eleme lesz Isten kezében. A só egyszerre jelenték-
telen és fontos is. Nélküle nem volna élet a nagy 
óceánok vizében, de a szárazföldön sem. A só 
csak látszólag nélkülözhetı. Ha túl sok van belıle 
egy helyen, pusztíthat vagy hányingert kelthet, 
hiánya viszont életveszélybe sodorhat. A sónak a 
világban való szükséges, "igen jó" (1Móz 1,31) 
mennyiségét csak az tudja, aki sóz vele, vagyis a 
Teremtı. 

Ha valaki megpróbálna egy kanál sót lenyel-
ni, megtudná: túl nagy töménységben a só arra 
késztet, hogy kivesse magából. De ha csak egy 
csipetnyit használ belıle, megízesíti életedet. Ta-
lán ez a magyarázata annak, hogy Isten pünkösd 
után nem sok idıre az üldöztetés és a misszió által 
a sóvá lett Jeruzsálemi gyülekezettel megsózta az 
egész világot. 

Amilyen furcsa összetételő és tulajdonságú a 
só, épp olyan az Isten népe is. A sóhoz hasonlóan 
Isten népe is lehet a világnak jó ízt adó és undort 
keltı. Nem csak a világ tőri el nehezen só termé-
szetünket, hanem mi magunk is. A kísértı épp 
ezen a ponton támad, és e kettısségünktıl való 
megszőnés hamis evangéliumait kínálja fel. Azt 
ígéri, hogy ha már csak egy tulajdonságunk lesz, 
mint pl. a cukornak, akkor a világ nagyobb meny-
nyiségben fog igényelni, nagyobb lesz a siker és a 
hírnév. Az elsı emberpárnak is hasonlót ígért: 
"olyanok leszek, mint Isten", nem amolyan sárból 
készült se angyal, se Isten kettısségében létezı 
lények. Az ember beleesett a hálójába, és ördöggé 
torzult. Hasonló problémájuk volt a galáciai gyü-
lekezetbe belopózkodó hamis atyafiaknak is, akik 
a törvény uniformizáló igájába akarták csalni a 
Krisztusban szabadokká lett atyafiakat (Gal2,4), 
miközben megigazulást ígértek a törvény cselek-
vése által. Nem voltak ugyanis képesek megérteni, 
miképpen igazulhat meg valaki a Krisztusba vetett 
hit által, miközben ugyanıt kárhoztatja a törvény 
betöltésére való képtelensége? Vigyázzunk, ne 
egyezzünk bele semmibe, ami kettıs tulajdonsá-
gunk feloldásának amolyan földi paradicsomát 
ígérné nekünk. Istennek vagy embernek igyek-
szem tetszeni? (Gal 1,10) Istennek akkor tetszel, 
ha megmaradsz sónak, kettıs tulajdonságoddal. 
Az emberek tetszése más. Ezt ki is fejezik, mond-
ván, hogy "csak református" légy. Ha azonban 
még hívı is vagy, kivetnek magukból. 

K 

A CE-Szövetség körlevele II. évf.   9. szám      Kolozsvár,                   2000 október 28. 

 



A só csak kettıs tulajdonságában lehet annyi-
ra alázatos, hogy oldódni és eltőnni tudjon, mi-
közben gyógyít, tisztít, tartósít és ízt ad az életnek. 
Sónak lenni Isten jelenlétében azt jelenti, hogy 
átérzem jelentéktelen voltomat, és nem tudom azt, 
hogy Isten éppen akkor használ fel és tesz kedves-
sé is. De amikor úgy gondolom, hogy valami jót 
végeztem el, és fontosságom tudatába belemámo-
rosodnék, akkor Isten az én visszataszító tulajdon-
ságomat erısíti fel másokban, hogy megvetı ma-
gatartásuk által kijózaníthasson. Jézus azért tett 
sóvá, hogy feloldhasson láthatatlanul e világban, 
miközben választottai, angyalai és az Atya számá-
ra ismertté tesz, amilyen a hegyen épített város is 
(Mt5,14.b). 

Márk példát ad arra az esetre, amikor a só ízét 
veszíti, mégpedig a tanítványok esetében 
(Mk9,49-50). A megízetlenült só sorsát azzal a 
szomorú eseménnyel köti össze, amikor a 

Zebedeus fiai eltiltanak valakit, aki ördögöket 
őzött, de nem tartozott a tanítványok közé. János 
épp akkor hozza ezt Jézus tudomására, amikor İ 
arra tanítja a tizenkettıt egy kisgyerek példáján 
keresztül, hogy miképpen lehet valaki elsı közöt-
tük. Az ott elhangzott tanítás alapján a só akkor 
nem ízetlenül meg, ha valaki mindenek közt utol-
só akar lenni, mindeneknek szolgája (Mk9,35); 
másodszor, ha a Jézus nevében kész befogadni, és 
nem eltiltani az Úr kicsinyeit (37.v), harmadszor 
pedig, ha megszőnik a tanítvány tanítvánnyal való 
versengése a nagyságért és az elsıbbségért, és 
egymást befogadva békében élnek egymással. 

Atyánk kegyelme ırizzen meg bennünket at-
tól, hogy megízetlenült sóvá legyünk egyéni, gyü-
lekezeti, egyházi életünkben, hogy ki ne vessen a 
szájából az emberek lábai alá (Jel3,16) 

 

Fauszt Gyula, Marosugra

 

Hírek,  tudós í tások:  

• Hálásak lehetünk Istennek, hogy az idén is lehetıséget adott az összegyülekezésre a CE Szövetség 
országos konferenciáján, október 7-8.-án. Gazdagon részesedhettünk az Ige áldásaiban, ismét betöltött az 
egymással való találkozás öröme, noha a két nap kevésnek bizonyult arra, hogy a mintegy 700 résztvevı 
közül ki-ki minél több atyafival találkozhassék. Az Ige áldásaiból a Kis Tükör hasábjain olvashatunk bıvebben 
szemelvényeket. A konferencia 24 millió lejbe került, melybıl 18 millió térült meg közösségeknek erre a célra 
szánt, valamint helyben begyőlt adományokból. A jövı évi konferencia, "ha az Úr akarja és élünk" - így szól-
ni tanított Jakab apostol -, 2001. Szeptember 7-9 között lesz, Kolozsváron. 

• Október 20-22 között Piliscsabán (Magyarország) találkoztak az Európai CE Szövetségek vezetıi. A 
találkozó témája: CE és európai értékek. Az említett értékeknek az értékek értékéhez, a Jézus Krisztushoz 
való hozzámérésben derül ki igazi tartalma: Tıle kell kiindulni, Hozzá kell megérkezni minden értékkeresés-
ben. A találkozó résztvevıi az évente egyszeri találkozást, közös programok szervezését, információs levél 
mőködtetését tőzték ki célul. Szövetségünket Visky István és neje Magdolna képviselték. István az 
1Tim1,15-tel köszöntve a jelenlevıket, Magdolna pedig beszámolt szövetségünk tevékenységérıl és helyze-
térıl. 

• Amint az országos konferencia alkalmával tartott közgyőlésen is jeleztük, a magyarországi Bethánia 
CE Szövetség Választmánya kezdeményezi egy a hívı magyar embereket tömörítı szervezeteket (szö-
vetségek, egyesületek, közösségek stb.) magába ölelı önkéntes egyesülés (unió) megalakítását a hívı nép 
egysége és együttmunkálkodása érdekében. A közgyőlésünket megelızı győlésén Szövetségünk Választmá-
nya örömmel fogadta a javaslatot, mindazonáltal a közgyőlés határozata értelmében mellékeljük levelük és 
az alapszabály-tervezet másolatát, és kérjük, hogy november 15.-ig (postázás dátuma) a közösségek küldjék 
meg címünkre igenlı vagy nemleges válaszukat és esetleges megjegyzéseiket, hogy ezeket összesítve, no-
vember végéig mi is megküldhessük válaszunkat. A mellékleteket postai levélben küldjük. 

• Köszönjük az országos iroda részére küldött adományokat: Bai Zsigmond, Sarmaság 150000 lej, 
Marosszentkirály 300000 lej, Mezıpanit 200000 lej, Székelyudvarhely 300000 lej, Váncza Dániel, Szamosardó 
300000 lej. 

• November 27-december 8. között a Református Mentı Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány gyógyí-
tó tábort szervez szenvedélybetegeknek (alkohol-, nikotin- vagy gyógyszerfüggıknek), Marosvásárhe-
lyen, a Szabadi úti ref. egyházközség gyülekezeti házában. Részvételi díj: 400.000 lej. Jelentkezni, érdeklıdni 
lehet: (HR, CV, BV megyeieknek 10 hely) Antalfi Gizellánál: Tel: 066-212971, munkanapokon 8-13 óra kö-
zött; (MS, BN, AB, SB megyeieknek 10 hely). Bodó Gyulánál: Tel: 065-252321; (CJ és a többi megyeieknek 
10 hely) a Református Mentı Misszió irodáján: Tel: 064-441969; hétfıtıl péntekig 10-14 óra között. 
   

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj.  Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 


