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Úgy látszik, hogy a mai ember is gyorsan megtanul dolgokat. Pl. kezet mosni. Kicsit
távolabb állni a másiktól. Nem az utastárs nyakába tüsszögni. Bár kivételek még mindig akadnak,
akiknek hiába beszél Győrfi Pál, de most aztán bizony fontos lett a tisztaság, higiénia. A másikra
való odafigyelés. Hogy ez mennyire lesz tartós, majd kiderül. Minden esetre sokan csodálkoznának,
ha ismernék Jézus szavát: „Nem az fertőzteti meg az embert, ami a száján bemegy, hanem ami
kijön. Ők talán hozzátennék: „Na de Jézus! Kivéve a vírus, nem?” De Jézus nem mond kivételt.
Hanem folytatja: „Az teszi tisztátalanná az embert, ami a száján kijön, a tettein látszik, mert a
szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások,
hamis tanúskodások és az Isten kármolás. Talán 1-2 mai farizeus meg is szólalna: Jézus, ne
beszéljünk ma erről, hisz van nagyobb probléma, aktuális vészhelyzet. De Jézus azt mondja: nincs.
Nincs ennél nagyobb probléma. Sőt a többi mind ebből származik, és kihat az ember életére, a
teremtettségre, az egész világra. A legnagyobb probléma a bűn, a tisztátalan szív. Ha ebben nem
történik változás, akkor hiába lesz javulás, enyhítés, az alapprobléma megmarad. S Jézus is csak
azokat mondja boldognak, akiknek szívük tiszta. S ők az Istent meglátják. Ezt lenne jó ma
megtanulni. S ma ehhez megtenni az óvintézkedéseket. Hiszen ma már egy valamire való
ruhásszekrényben ott lógnak a különböző színű, alakú, alkalomhoz illő maszkok, legalábbis a
karikatúrák, divatos szóval a mémek szerint. Vajon van-e olyan maszk, ami a szívünkre illik? A
szívedet védi meg a tisztátalanságtól. Jó lenne ezt megtalálni és hordani.
Az egész probléma gyökere az, amit a 25. zsoltár leír ma: „A Te nevedért Uram, bocsásd
meg bűnömet, mert sok az.” Sok az. S érzi az ember, szenved tőle, cipeli. Mintha szorongatnák,
ellensége lenne. S igyekszik ezt az ember ellensúlyozni. A tisztaság utáni vágyat fejezte ki a mózesi
törvény is, de abban egyensúlyban volt a külső és belső tisztaság, s nem sikkadt el a lelki
megtisztulás. Jézus korában ezt a farizeusok tökélyre igyekeztek fejleszteni, nagyon ügyeltek a
külső tisztaságra, de elfelejtkeztek arról, amire Jézus figyelmeztette őket: a tisztátalanság az ember
szívéből indul ki. A nagytanács azzal vádolja Jézust és tanítványait, hogy megszegik a törvényeket,
nem hordanak maszkot, nem tartják a 2 métert – ja ez nem az –, nem veszik figyelembe a
tisztálkodási előírásokat. Azokat az emberi rendelkezéseket, amik el is különítették őket a környező
pogány népektől. S ehet az ember romlottat, tisztátalant, fertőzöttet, de nem az a lényeg. Hanem ami
a belsejéből jön. A szívből származik. A gondolataiból, érzéseiből, és megnyílvánul az ember
viselkedésén, tetteiben, szavaiban. Akkor tehát valamilyen dupla maszkot kell keresnünk, ami 2
irányból védi szívünket: a szívünktől a külvilágot, és a külvilágtól a szívünket. No de létezik-e
ilyen? A válasz pedig: igen! Létezik ilyen dupla maszk. Most nem arra gondolok, amit még
februárban láttam, amit a derék busók készítettek és a busójáráson ajánlgatták. Dupla maszk
házaspároknak. Most azt nem mondom, hogy melyik női ruhadarabból alakították ki ezt a dupla
maszkot, de kétség kívül ötletes volt. Arra gondolok, amit Jézus ajánl. Amikor az Úr a szív
tisztátalanságáról beszél, tulajdonképpen a 10 parancsolatot idézi. Amiket említ, mind-mind
valamelyik parancsolat megszegése. Ő beszél a fogadalmi ajándékról, amivel az ember
megsegíthetné idős szüleit, de már az Úrnak ajánlotta fel (5. parancsolat). Különösen anyák napján
ne felejtsük el ezt a parancsolatot! Aztán beszél a bálványimádásról, ami az ember szívéből indul ki
szintén, s nem az Urat tiszteli. Az ember szíve egy bálványgyártó műhely – írja Kálvin. Aztán ott a
6. parancsolat: mennyi indulat, gyűlölet, gyilkosság van ma is. Milyen könnyen elönt, kiönt az

ember szívéből és megfertőz közösségeket. Ugyanúgy, mint a hűtlenség, házasságtörés, s viszi a
szennyes ár az ember szívét. S folytatva a sort, lopás, Istenkáromlás, rágalmazás. Vajon a mi
szívünk tiszta-e ezektől?
Szükség van hát egy szívmaszkra, 1 dupla szívmaszkra, ez a dupla pedig a 10 parancsolat
dupla – két kőtáblája, hogy megvédjen a külső tisztátalanságtól, s megvédjen ,hogy az, a mi
szívünkből induljon ki. Fel lehet ma venni nyugodtan. Újévkor hallottuk itt, de az már rég volt.
Viszont át lehet ismételni, hogy védjen bennünket. Kérhetjük ma is, ahogy az úrvacsora előtt
szoktuk imádkozni az 51. zsoltárt: „Könyörülj rajtam Istenem a te kegyelmességed szerint és töröld
el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem.” Mert
boldogok, akiknek a szívük tiszta. Tiszta, azaz nem kevert, nem kétszínű, Krisztus uralkodik benne.
S mindig mindenben az Urat látja. Vedd hát ma fel a 10 parancsolat, Isten törvénye, Isten igéje
maszkját, védőfelszerelését. Vagy ahogy Pál írja: a Lélek fegyvereit. Hogy megállhass a
kísértésekben, a gonosz minden tanácsával szemben, megállhass minden körülmények között, tiszta
szívvel. Ámen

