Az Ige
Lectio: Mt 15,1-20
Textus: Mt 15,6-9
El tudom képzelni, hogy akkor, amikor Isten Igéjét olvassátok otthon, vagy
halljátok itt a templomban, öröm tölti el a ti szíveteket. Isten Igéje fontos az
ember számára. Isten Igéjének tanácsa nélkül a mi életünk kátyúba jutna, vagy
eltévednénk a vándor utunkon. Isten Igéje formálja a mi életünket, megváltoztatja
gondolkozásmódunkat.
Mégis sokszor megtörténik, hogy Isten Igéjét nem tartjuk fontosnak.
Naponta olvassuk, eljárunk a templomba, de vajon fontos az nekünk? A mai
Igében Jézus azt mondja az írástudóknak és farizeusoknak, hogy érvénytelenné
tették az Isten Igéjét. Károli így fordítja az ősi szöveget: erőtlenné tettétek az Isten
Igéjét. Az ősi szövegben: széttapostátok, lábbal tiportátok, semmibe se vettétek.
Még mielőtt a farizeusokra és az írástudókra dobnánk a követ, vizsgáljuk
meg önmagunkat, hogy mi hogyan viszonyulunk Isten Igéjéhez. Fontos-e
számunkra, vagy már nem is akarunk tudni róla. Nem fontos a tízparancsolat.
Bizony érvénytelenné, erőtlenné tesszük Isten Igéjét.
Nézzük meg, hogy a farizeusok és az írástudók hogyan tették érvénytelenné
Isten Igéjét. A 15. rész elején azt olvastuk, hogy a farizeusok és az írástudók
megkérdezik Jézustól, hogy „miért hágják át a te tanítványaid a vének
rendeléseit?” Arról van szó ugyanis, hogy étkezés előtt kezet kell mosni. Jézus
visszakérdez: „Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek
által?” Ez lényeges. Mert igaz, hogy ha mosatlan kézzel eszik az ember, akkor a
bacilusok bekerülhetnek a szervezetbe, de sokkal nagyobb veszély az, amit lelki
téren tesz az ember az Igével.
A zsidóknak ősi hagyományai voltak. Ez szájhagyomány, amely a Talmudban
van megörökítve. Ez hosszú idő alatt jött létre. Nemzedékről-nemzedékre
öröklődött szájhagyomány útján. Tulajdonképpen ez a Tóra, a Mózes öt
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könyvének a magyarázata. A Talmud nem más, mint a Tórának a gyakorlatra való
alkalmazása.
A farizeusok a szájhagyományt olyan fontosnak tartották, mint az Igét. Azt
tartották, hogy az ősök hagyományait is Mózes kapta kinyilatkoztatásban a Sinai
hegyen. Csak az a különbség, hogy ezt szóban és nem írásban kapta. Fontosak az
ősök hagyományai, de nem igei tekintéllyel bírnak.
Jézus is mondja: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat
és gyűlöld ellenségedet. Én padig azt mondom néktek…” (Mt 5,43-44/a).
Arról van szó, hogy az Igét nem szabad emberileg felhígítani, nem szabad
kibővíteni, vagy elvenni belőle. Már az Ószövetségben is azt mondja az Úr:
„Semmit se tegyetek az Igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne
vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek
parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.” (5 Móz 4,2).
Nem csak az Ószövetség figyelmeztet erre. Az Újszövetségben is a Jelenések
könyvében a 22,18 – ban ezt olvassuk: „Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten
azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben.”
Ezért tiltakozik Jézus, hogy a farizeusok és írástudók a hagyományokat igei
rangra emelték. A hagyományok gyengítették, erőtlenítették az Igét. Sokszor
éppen hatálytalanították.
Ma sincs ez másképp.
• Isten Igéjét, törvényét semmibe veszik fiataljaink és szülői
beleegyezéssel együtt laknak már a házasság előtt.
• A konfirmációi eskü és fogadalomtétel elveszítette erejét.
• A presbiteri eskü is.
• A házassági eskü is.
• Megengedők vagyunk az idegen bevándorlókkal szemben és
levétetjük a keresztet az iskoláinkból.
• Sok országban elfogadott már a meleg-házasság.
• Az ősök hagyományai, szokásai fontosabbak, mint Isten Igéje:
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- Ők sem jártak templomba – én se…
- Ők sem éltek Ige szerint – én se…
- Ők se tartották fontosnak az esküt – én se…
Pál apostol figyelmezteti Timóteust: „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó
napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők,
pénzsóvárok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek,
háládatlanok és tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek,
rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók,
vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét.” (2 Tim
3,1-5).
Manapság is sok embernél jelentkeznek ezek a bűnök és sok embernél
megvan a kegyességnek látszata. Sok színlelés, alakoskodás, színészkedés van az
ember életében. Az ember megjátssza magát, nem őszinte, képmutató.
A farizeusok a törvény betűjéhez ragaszkodtak. Padig a szív
engedelmessége fontosabb! Az igazi kegyességet az ősi hagyományok foglalják el.
Böjtölnek, magukat mutogatva, imádkoznak az utcák szegletein, alamizsnát
osztanak, de úgy, hogy lássa mindenki. Mosakodni kell, de nem fontos, hogy mi a
törvény lényege.
Ezért mondja Jézus: „Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel
engemet; szíve pedig távol van tőlem.” S valóban a szájával az ember tiszteli az
Urat. Értékeli, nagyra tartja, becsüli, de nem nagyon látszik meg az életünkön.
„Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram!, megyen be a mennyeknek
országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát!” (Mt 7,21).
Nem elég mondani: Hiszek Istenben. Szeretem Őt. Nem elég csak mondani!
Meglátszik-e az életünkön?
Hol a szívünk?
„Mert ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek.” (Lk 12,34).
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Aztán még meg is magyarázzák. A mózesi törvény előírta a szülő tiszteletét.
Ám, ha az anyagiakat, amivel őket segíthették volna, felajánlották a templom
számára, akkor azt a pénzt már nem kellett a szülőkre fordítani. Ők használták és a
szülők nyomoroghattak. Majd, haláluk után a templomra szállt. Íme, az emberi
tanítások és magyarázkodások hogyan gyengíthetik az Igét.
„Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, melyek
embereknek parancsolatai” - mondja Jézus.
Bennünket is ettől akar megóvni. Ne az emberi hagyományok és szokások
legyenek meghatározói életünknek, hanem az Isten Igéje. Fontosak a szokások és
hagyományok, de nem azok tartanak meg bennünket, hanem csak az, ha Isten
Igéje szerint élünk Jézus Krisztust követve!
Ámen.
Biharszentjános, 2016.02.28.
Csomay Árpád.
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