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A legfőbb törvény

A szeretet parancsa

H

A

a megkérdeznénk Magyarországon például az Alkotmánybíróság
elnökét, hogy melyik az ország legfontosabb törvénye, bizonyára nem tudna
egyetlen törvényt megnevezni.
Valószínűleg bármelyik más ország
vagy közösség esetében is ugyanígy járnánk. A országok belső életét, az emberek egymással és az állammal való
viszonyát, és a nemzetek egymással
való kapcsolatait bonyolult törvényrendszer szabályozza, amelynek egyes
részterületeit is nehéz a jogász szakembereknek átlátniuk. Lehetetlen feladatnak tűnik annak eldöntése, hogy melyik
a legfontosabb törvény.
Jézus korában ugyan kevesebb törvény volt, de az írástudók között mindennapi vitatémának számított, hogy az
ószövetség összesen 613 parancsa
közül melyik a legfontosabb. A mai vasárnap evangéliuma szerint egy írástudó
Jézust kérdezi meg arról, hogy melyik
a parancsok és törvények közül az első.
Mi lehetett a kérdező szándéka? Miért
kérték Jézustól, hogy mondja el véleményét?
Egyrészt talán be akarták vonni egy
vitába, hogy állásfoglalása után az az
írástudó csoport, amelyiknek más volt
a véleménye, beleköthessen szavaiba.
Másrészt az is lehet, hogy csak próbára
akarták tenni, mennyire ismeri a parancsokat. Ha nem tud felelni egy ilyen
kérdésre, azt mondhatták volna neki,
hogy ne gyűjtsön maga köré tanítványokat és ne tanítsa őket! A kérdésfeltevés hátterében ott lehetett továbbá az
is, hogy csodás gyógyításaival Jézus
többször is megszegte a szombati nyugalomra vonatkozó előírásokat, és
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egyes tisztasági törvények megtartására
sem figyelmeztette tanítványait.
E feltételezhető negatív indokok mögött azonban mindenképpen ott lehetett a törvények rengetegében való
eligazodás pozitív szándéka is. Ha néhány törvénybe össze lehet foglalni a
lényeget, akkor ez könnyebben megtanítható. Az emberek nagy része ugyanis
biztosan nem ismerte a törvények
többségét. Éppen emiatt volt nagy jelentősége a Tízparancsolatnak, amely
tíz rövid és könnyen megtanulható
mondatban foglalta össze az Isten és az
emberek iránti kötelességeket. A Tízparancsolat jelentőségét az adta meg,
hogy nem emberi előírások voltak,
hanem olyan törvény, amelyet Isten
adott az embereknek. Ez volt az az emberek szívébe írt törvény, amely alapjaiban határozta meg az Istennel
szemben tanúsított vallásos magatartást
és az emberekkel való kapcsolatot.
Jézus szerint a parancsok közül így
szól az első: „Szeresd Uradat, Istenedet
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes
elmédből és minden erődből!” Majd
hozzáteszi, hogy a második pedig az,
hogy „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”.

szeretet kettős irányú parancsa
több mint vallási törvény, hiszen
nem csupán a vallásosság területét
szabályozza, hanem az egyének és a
közösségek életét is, Istentől származó törvényi alapot adva az emberi
kapcsolatok minden területének.
A szeretet legfőbb parancsa örökérvényű, amely nem változik egyik napról a másikra. Amikor Jézus a szeretet
parancsát állítja az első helyre, akkor a
külső előírás helyett az ember belső
világára teszi a hangsúlyt. Teljes szívünkből, lelkünkből és elménkből kell
szeretnünk. Minden lehetséges erőnkkel a szeretet megélésére kell törekednünk. Éljen bennünk mindig a
szeretet, hogy egyre közelebb kerüljünk az üdvösséghez!

Teljes szívvel
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runk, Jézus Krisztus!
Te szeretettel fordulsz felénk és a szeretet gyakorlására
hívsz minket. Azt kéred tőlünk, hogy
mutassuk ki szeretetünket Isten iránt
és embertársaink iránt. A szeretet gyakorlásához szükségünk van szívünk
odaadó szándékára, lelkünk beleegyezésére, értelmünk belátására és akaratunk erejére.
Taníts minket az önzetlen szeretetre!
Tégy minket készségessé, hogy le tudjunk mondani saját érdekeinkről és
mások szolgálatában találjuk meg életünk örömét! Taníts minket, hogy teljes szívvel szeressünk mindenkit!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!
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