


Dla religijnych Żydów w czasach Jezusa tradycja była
kluczowa. Z pokolenia na pokolenie przekazywali oni swoim
dzieciom różne zwyczaje, które były nauczane przez ich
religijnych przywódców . Oni wyrośli w takiej tradycji i w
takiej tradycji wychowywali swoje dzieci. Ale w pewnym
momencie pojawił się ogromny problem ponieważ Jezus nie
zachowywał, nie przestrzegał, nie stosował się do tej tradycji.
Taką tradycją było na przykład mycie rąk przed jedzeniem
chleba. A że uczniowie Jezusa tego nie robili więc Żydzi
oskarżyli Go o odstępstwo od tradycji (Mat 15:2).

Jezus odpowiedział im:
 (Mt

15:3) Potem Jezus pokazał przykład jak Żydzi swoją tradycją
unieważniają przykazanie „Czcij ojca swego i matkę swoją.”
Następnie dodał, że podobnych rzeczy jest więcej. W końcu
podsumował to mówiąc:

 (Mt 15:6) Ludzka tradycja,
nakazy, które sobie wymyślili ludzie, stały się dla nich
ważniejsze niż Bóg i Jego Słowo.

Tradycja, która
unieważnia Boże Słowo jest złą tradycją. A jeżeli zachowujemy
złą tradycję i chcemy czcić Boga zgodnie z nią, to Jezus mówi,
że jest to daremne. (Mt 15:8-9). Bóg takiej czci nie przyjmuje,
ponieważ nie jest to cześć, która płynęłaby z serca człowieka,
nie jest to cześć, która wynikałaby z posłuszeństwa Bogu.



 Jak
sprawdzić czy religijne zwyczaje, które zachowujemy są dobre
lub złe? Trzeba odwołać się do Słowa Bożego, ponieważ ono
mówi nam jak powinniśmy Boga czcić. Jezus nie zachowywał
tradycji starszych ponieważ był posłuszny Słowu Bożemu. Dla
Jezusa to Słowo Boże było najważniejsze i do niego się
odwoływał, a nie do tradycji. Tradycja nie jest ważniejsza ani
nawet równa Słowu Bożemu. Słowo Boże jest zawsze
ważniejsze od tradycji. Ono jest ostatecznym autorytetem.

 Kiedy Boże Słowo staje się
dla nas najważniejsze, kiedy staje się dla nas fundamentem, tak
jak to było w przypadku Jezusa, wtedy oddajemy Bogu cześć
w sposób, który się Jemu podoba. Nie można Boga czcić
łamiąc Jego przykazania. W taki sposób okazuje się Bogu
pogardę. Czczenie Boga zawsze musi się odbywać na Bożych
zasadach i warunkach, a nie na naszych.

W naszym społeczeństwie tradycja jest równie ważna. Dlatego
spróbujmy się przyjrzeć kilku jej przykładom, aby zobaczyć
czy jest ona dobra czy zła. Według tradycji ludzie są nauczani,
aby czcić obrazy lub figury przedstawiające Boga lub człowieka
czy też relikwie. A Bóg w dekalogu zabrania sporządzania
podobizn Boga, człowieka lub czegokolwiek do celów kultu
religijnego (Exodus 20:4-5).
Według tradycji, ludzie są nauczani, aby oddawać cześć matce
Jezusa  - Marii - czego dekalog zabrania poprzez przykazanie

 Cześć może być
oddawana tylko Trójjedynemu Bogu.
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Tradycja naucza, aby modlić się do ludzi, których kościół
uznał za świętych. Słowo Boże natomiast naucza, że jest tylko
jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi - Jezus Chrystus
(1 Tymoteusza 2:5). Nie potrzebujemy innych pośredników.

Zatem nawet bardzo pobieżne przyjrzenie się tradycji z
perspektywy Słowa Bożego pokazuje, że jest ona zła. Ta
tradycja unieważnia Boże Słowo. Jeżeli chcesz oddawać Bogu
cześć w taki sposób, to czynisz to daremnie. Jeśli pragniesz
czcić Boga w sposób, który by się Jemu podobał, to zwróć się
do Słowa Bożego, do Biblii. Naśladuj Jezusa oraz jego sposób
oddawania czci Bogu. Czcij Boga zgodnie z Jego Słowem. Nie
pozwól, aby tradycja była ważniejsza od Boga i Jego Słowa.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej prosimy o skontaktowanie
się z nami:


