Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Teremtett világ

Újjáteremtett világ
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rról olvasunk a mai evangéliumban, hogy Jézus a törvényekről,
azok helyes értelmezéséről és megtartásukról tanít, valamint új törvényeket
fogalmaz meg a régiek mellett.
Kissé talányosan így vezeti be mondanivalóját: „Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a
törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé
tenni” (Mt 5,17). Annak érdekében,
hogy ne értsük félre kijelentéseit, érdemes nagyobb távlatban szemlélnünk a
törvények kérdését.
A teremtett világot szemlélve észrevesszük a benne rejlő rendet, rendezettséget. Törvények, szabályszerűségek
irányítják az egész világot a parányi sejtektől az égitestek mozgásáig. A biológia, a fizika, a kémia és a többi
természettudomány a természetben
uralkodó törvényeket kutatja. A hívő
ember úgy gondolja, hogy a természet
szabályszerűsége nem önmagától alakult ki, hanem Isten határozta meg, –
divatos mai kifejezést használva – kódolta bele a teremtett világ minden elemébe a rend alapjául szolgáló
törvényeket. Az ember számára kiolvashatóak, megfejthetőek ezek a törvé-

nyek. Sőt, a teremtő Isten szándékait,
gondolatait is megismerhetjük a természettörvényből, azt, hogy miért teremtette a világot és benne az embert. A
bibliai teremtéstörténet visszatérő kijelentése szerint minden jó, amit Isten alkotott.
Az Isten által teremtett jó világgal
szembefordul az ember, aki saját világot akar építeni. A maga elképzelései
szerint akarja átalakítani, átformálni a
világot, s ezzel beavatkozik a törvények
rendjébe, megváltoztatja azt. Elégedetlen a világgal és azt hiszi, hogy jobbat
tud létrehozni, mint az Isten.

Taníts minket, Szentlélek!

S

zentlélek Isten! Taníts minket a törvények helyes értelmezésére és azok Isten
szándéka szerinti megtartására! Segíts, hogy ne csak ajkunkkal tiszteljük Istent, hanem a szívünk közel legyen hozzá!
Segíts minket, hogy ne a külsőségekhez ragaszkodjunk, ne az emberek tetszését
keressük, hanem a szeretet szívünkbe írt törvénye irányítsa életünket! A gonosz
arra törekszik, hogy elfedje, elhomályosítsa vagy kitörölje szívünkből Isten törvényét. Ezért kérjük: adj bölcsességet, hogy meg tudjuk különböztetni a jót és a
rosszat, s adj erőt, hogy mindig a jót válasszuk!
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zabadságának köszönhetően az
ember képes arra, hogy új törvényeket alkosson magának, amelyek
azonban egyáltalán nem jobbak az isteni törvényeknél. Az emberi közbeavatkozás miatt felborul a rend, a
teremtés rendje, a világ rendje.
A felborult egyensúlyt helyreállítandó Isten kinyilatkoztatja az ember
számára törvényeit, amelyek irányítják
az ember kapcsolatát Istennel, az emberekkel és a világgal. Ez a tízparancsolat, az ószövetség törvénye,
amelyet Mózes által adott Isten a Sínai
szövetségkötés alkalmával, ez a kőtáblákra írt törvény. Ez határozza meg az
ember életrendjét, az imádság és az istentisztelet rendjét, az erkölcsi rendet.
Aztán ismét az ember szembefordulása következik, mert megszegi a törvényt, nem engedelmeskedik a
törvénynek, s végső soron nem engedelmeskedik Istennek.
A törvények helyreállítása, a teremtett világ újjáteremtése és az ember újjászületése érdekében Isten az ő Fia,
Jézus Krisztus személyében új törvényt hoz a világba, a szeretet törvényét, az újszövetség törvényét, az
örök törvényt, a szívünkbe írt törvényt, a szabadság törvényét. A szeretet törvénye nem külső kényszerítő
erőként nehezedik ránk, hanem szívünk mélyéről feltörő vágy. Olyan törvény, amellyel szemben nem érdemes
a benső ellenállást, ellenkezést felszítanunk, hanem arra kell törekednünk,
hogy minél jobban felszínre hozzuk
magunkból, ne csupán érzés maradjon
bennünk, hanem cselekedetekben is
megnyilvánuljon Isten és az embertárs
felé.
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