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Jézus beteljesíti a törvényt és a prófétákat   

A „törvény és a próféták” kifejezés akkoriban az Ószövetség megnevezése volt. Az ószövetségi 

ember számára a törvény, az isteni parancsolatok betartása nem teher, hanem sokkal inkább áldás 

volt. Áldás, amely árad az emberek felé. A zsidó gondolkodásban a törvény nem korlátot, gátat jelen-

tett, hanem az életet tápláló fenntartó rendet. Ez a látásmód tükröződik vissza a teremtés történetben, 

ahol nem az anyag létrejötte a fontos, hanem sokkal inkább a kozmosz rendjének megalkotása. A 

törvény és a rend a biblikus gondolkodásban szorosan kapcsolódó fogalmak, ezért a törvény a leg-

egyszerűbben úgy fogalmazható meg, mint a rend deklarálása. Jogi értelemben a közösségi élet 

rendjének megszabása. Jól tudjuk, hogy közösségi élet, rend és szabályozottság nélkül előbb-utóbb 

káoszhoz vezet és felbomlik. Bár az is igaz, hogy a túlszabályozott élet, a túl „aprólékos törvények” 

megbéklyózhatja, megkötözheti, illetve elviselhetetlenné teheti az emberi együttlétet. Az ilyen agyon-

szabályozott életet nagyon kevesen tudják elviselni, és inkább a menekülést és a kijátszást választ-

ják. A kevésbé szabályozott, túl kevés és elégtelen törvények pedig szabadossá és felelőtlenné tehetik 

az emberi kapcsolatokat. 

 

Jézus és a törvény 

Az evangéliumi leírás tanúsága szerint Jézus eléggé szabadon viszonyult A Törvényhez, (görögül: 

nomosz héberül: tóra ), de ez sohasem a Törvény teljes elvetését jelentette, hanem egyrészt, a kora-

beli helytelen (rigorózus) értelmezések ellen irányult, másrészt azt jelentette, hogy az Atyához való 

bensőséges kapcsolata feljogosítja őt arra, hogy a szeretet dialektikáját alkalmazva a Tórát 

megszüntetve-megőrizve-felülmúlva, egy teljesebb dimenzióba helyezze. Mit jelent ez? Az Isten 

eredeti szándékát, akaratát érvényre juttatni a teremtés rendjében. Hiszen a Törvény eredeti célja 

nem az, hogy kirekesszen a valódi „Életből” Isten országából, hanem az, hogy megtartson abban, 

illetve segítsen ennek megvalósításában. Jézus azért jött el az Atya bensőséges szeretet világából, 

hogy teljessé tegye az ember világát, hogy életet adjon, szabaddá, értelmessé és szerethetővé tegye 

emberi kapcsolatainkat.  

Jézusom add, hogy életünk nehéz helyzeteiben a Te tanításodat követve a szeretet dialektikáját 

alkalmazva tudjunk dönteni, így maradva hűséges törvényedhez. 
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