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II. A régi törvény
1961 Isten, a mi Teremtőnk és Megváltónk Izraelt népéül választotta és
kinyilatkoztatta neki Törvényét, ily módon készítve elő Krisztus eljövetelét. Mózes
Törvénye számos olyan igazságot tartalmaz, melyek az értelem számára természetes
úton hozzáférhetők. E törvények megerősítést és hitelesítést nyernek az Üdvösség
Szövetségében.
1962 A régi törvény a kinyilatkoztatott Törvény első stádiuma. Erkölcsi előírásait tíz
parancsolat foglalja össze. A Tízparancsolat parancsolatai lerakják az Isten képmására
alkotott ember hivatásának alapjait; tiltják az Isten szeretetével és a felebarát
szeretetével ellenkező dolgokat, és előírják azt, ami e két szeretethez lényegileg
hozzátartozik. A Tízparancsolat a lelkiismeret minden ember számára fölkínált
világossága, hogy Isten hívását és útjait megmutassa neki és megvédje őt a rossztól:
Isten "táblákra írta a törvényt, amit a szívekben nem olvastak".
1963 A keresztény hagyomány szerint a szent, lelki és jó Törvény még tökéletlen. Mint
pedagógus, megmutatja, mit kell tenni, de önmagában nem rendelkezik erővel,
tudniillik a Szentlélek kegyelmével, hogy az ember a törvényt meg tudja tartani. A bűn
miatt, amit képtelen elvenni, a rabszolgaság törvénye marad. Szent Pál szerint a
törvénynek különösen az a funkciója, hogy föltárja és kinyilvánítsa a bűnt, mely az
ember szívében kialakítja "a bűnös vágy törvényét". Mindazonáltal a Törvény az Ország
útján az első lépés marad. A választott népet és minden egyes keresztényt előkészít és
fölkészít a megtérésre és az Üdvözítő Istenbe vetett hitre. Olyan tanítást ad, mely
örökre, mint Isten Igéje létezik.
1964 A régi Törvény előkészület az evangéliumra. "Törvény és fegyelem volt számukra,
és az eljövendők próféciája." Jövendöli és előre hirdeti a bűntől való szabadulás művét,
ami Krisztussal fog beteljesedni, az Újszövetséghez képeket, "előképeket" és
szimbólumokat ad a Lélek szerinti élet kifejezésére; végül a bölcsességi könyvek és a
próféták tanításában tökéletesedik, amely az Újszövetség és a mennyek országa felé
irányítja a régi Törvényt:
"Az ó Szövetség idején is voltak emberek, akik telve voltak szeretettel és a Szentlélek
kegyelmével, akik elsősorban a lelki és örök ígéretek beteljesedését várták. Ebből a
szempontból ők már az új Törvényhez tartoznak. És viszont, az új Szövetség alatt is
élnek testi emberek, akik még nem érték el az új Törvény tökéletességét, s büntetéssel
és bizonyos földi ígéretekkel kell rávezetni őket az erényes cselekedetekre. A régi
törvény azonban, bár adta a szeretet parancsait, nem közvetítette a Szentlelket, aki által
»Isten szeretete kiáradt a szívünkbe«, ahogy a Róm 5,5 mondja."

