
Salo kaj lumo

Jesuo Kristo diras en la montoprediko al siaj dis
ĉ
iploj (Sankta Mateo 5.13-14):

13. Vi estas la salo de la tero; sed se la salo sengustiĝ is, per kio ĝ i estos salita? ĝ i jam taŭ gas  
por nenio, krom por esti elĵ etita kaj piedpremita de homoj.
14. Vi estas la lumo de la mondo. Urbo starigita sur monto ne povas esti kaŝ ita.

Jesuo alparolas jen fizikan efekton, kiu kiel fenomeno koniĝ is plej malfrue ekde Moseo, tio 
estas,  ke kuirsalo kolorigas 

ĉ
iun flamon flave kaj  oranĝ e.  La  preciza koloro en la fiziko 

doniĝ as per la ondolongoj 589,5923 nm kaj 588,9953 nm ([1993BSN], tablo 2.1, paĝ o 209). Ĉ
i tio estas la koloro de la natriovaporolumiloj 

ĉ
e kelkaj zebrostrioj.

Moseo  taskita  per  Dio  ordonis,  ke  
ĉ
iuj  oferoj  devas  enhavi  salon  (Levidoj 2.13).  La 

interrilaton de salo kaj lumo en la fajro tial la disciploj de Jesuo konis dume la montoprediko.

Kiel studento la verkinto havis fornon por petrolo en sia 
ĉ
ambro kaj tie li elprovis iam, kion 

kaŭ zas salo en fajro. La rezulto estis miriga:

Sufi
ĉ
as  malmultega  salo  por  ŝ anĝ i  la  flamokoloron  de  aliakaze  blua  al  flava.  Krome  la 

verkinto registris,  ke la fulgo en la forno kontinue malkreskis  kaj  iam e
ĉ

 en la fumtubo 
malaperiĝ is. En la forno restis ruĝ a rusto purigita de fulgo, la verkinto povis depecigi ĝ in 
komforte per la mano, kio signifas esence pli malmulta malpuraĵ o ol la forigado de fulgo. Post 
la purigado la flamingoringo, de kio normale la flamoj eliras, aspektis preskaŭ  kiel nova, 

ĉ
e 

kelkaj lokoj jam la metala brilo de la fero ekkonebli ĝ is, purigita en fajro.

Moseo certe  ordonis,  ke 
ĉ
iu militokaptaĵ o,  kio estas fajrorezista,  estas purigenda en fajro 

(Nombroj 31.23). Salo kaj fajro ne tuj 
ĉ
iun metalon fandigas, sed ĝ i nepre purigas la metalon. 

Salo  kaj  akvo  kontraŭ e  progresigas  la  ruston.  Oksidita  metalo  sen  salo  precipe  en 
plasmobrulejo per eminenta energiouzo puriĝ as (reduktiĝ as, [2002Blu]). La kemiistoj la salon 
en la akvo kaj en la fajro nomigas kiel katalizilo (vidu [1987MM], 

ĉ
apitro 14.8., paĝ o 246 ff).

Do  la  katalizan  funkcion  la  Sinjoro  Jesuo  planis  por  siaj  dis
ĉ
iploj.  Eble  vi  ankaŭ  iam 

demandis:  »Kion mi kiel kristano sole en mia familio, en mia lernejo aŭ  
ĉ
e mia laboroloko 

aranĝ u?« La respondo estas tre simpla: Ni »lumu« en la fajro de la disputo en la senco de la 
beatifikacioj (Sankta Mateo 5.3-12), nome per mildeco, kompatemo kaj pacemeco respondu 
al 

ĉ
iuj malordoj de nia vivo. 

Ĉ
i tiu havos efekton kiel salo en fajro.

Urbo sur monto jam estas videbla el tre longa distanco. Ekzemple la urbo Schillingsfürst 
[

Ŝ
ilingsfirst] inter Rothenburg ob der Tauber [Rotaburg' ob da Taŭ ba] kaj Ansbach [Ansbaĥ ] 

plej  multe nur per binoklo estas videbla de la Aalena Aalbäumle [Olama Albojmle].  Nur 
malofte la tegmentoj de Schillingsfürst [

Ŝ
ilingsfirst] lumiĝ as per la brilanta suno, tiam e

ĉ
 per 

nura okulo lumanta ruĝ a punkto 
ĉ
e la horizonto de la Aalbäumle [Albojmle] (kun turo 702 m 

super la maronivelo) estas ekkonebla.

Jesuo Kristo diras (Sankta Johano 3.12):

12. Se mi aferojn surterajn diris al vi, kaj vi ne kredas,
kiel vi kredos, se mi diros enĉ ielajn?
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