
Elbűvöltségből
erkölcsösnek lenni
A Hegyi beszéd erkölcsteológiai jelentősége

A keresztény morál csak bűnmorál? Vagy csak kötelességetika? Az
egyház zsinatai előírták, hogy mindenkinek gyónnia kell — s a mo-
rálteológusoktól várták annak meghatározását, hogy mit is kell meg-
gyónni. A jó lelkű morálteológusok nem is voltak restek, s minden
oldalról körüljárták a bűn témáját: messzemenően differenciálták a
bűnök fajtáit, hosszú bűnlajstromokat állítottak össze, s lassan az egész
morálteológia bűnmorállá vált. Helmut Weber1 szerint egyenesen bur-
jánzott a bűnmorál, jelentéktelen dolgoknál is bűnökről beszéltek,
s a hangnem fenyegető volt. Ez is hozzájárult a bűn fogalmának inf-
lálódásához, ami miatt a modern-posztmodern kor már nem vette-
veszi komolyan a bűnről szóló tanítást. A teológia megújulási igé-
nye nem hagyhatja nyugton a morálteológiát sem. Mindenekelőtt nem
valami ellen akar élni a keresztény, hanem valakiért-valamiért, s nem
fenyegetően akarunk beszélni, hanem meghívóan. Ilyen szempont-
ból lesz elégtelen a kötelességetika hangsúlyozása is, mert a keresztény
erkölcs elsősorban nem a szenvtelen természetjogon alapuló törvé-
nyekhez igazodás, nem feltétlen kötelességek és tételes parancsok
megtartása, azaz nem legalista morál — hanem szerelem, perszoná-
lis barátság, szeretetszövetségben való együttműködés.

A morálteológia megújulásához szegletkő jelentőségű a Hegyi be-
széd, amihez csakis az „emeljük föl szívünket” liturgikus felszólí-
tás áhítatával lehet közeledni, hiszen a kereszténység szívéről, a sa-
ját szívünkről is töprengünk a következő bekezdésekben.

A kereszténység ragaszkodik az Ószövetséghez, de keresi a sajátosságait
is. Az Ószövetség Istene az egyszemélyű Isten, fő alakja Mózes, az Ószö-
vetségnek van saját pászkája, kultusza, Tórája, papsága — és van a 10
parancsa. Az Újszövetség a Szentháromságot hirdeti, saját pászkája, kul-
tusza, újszövetségi iratai, szentségei, papsága van. A kérdés tehát az:
ha az istenkép, a kultusz, a Biblia, a szentségek terén van egy sajátos
többlet, akkor miért a Tízparancs alapján gyónunk? Vajon a keresztény
morálban mi a sajátosan újszövetségi? Természetesen fontos a Tíz -
parancs, fontos minden erkölcsi igazság, ami az Ószövetségben is je-
len van. De minden területen megtörtént a sajátosan krisztusi kihe-
gyezése — a hittanórákon pedig sokszor a Tízparancs alapján tanítjuk
az erkölcsöt, a Tíz pa rancs alapján írunk lelki tükröket. Mintha állandóan
az új bort a régi tömlőbe préselnénk. Maga Krisztus is hangsúlyozta, hogy
beteljesíteni jött a Törvényt, nem eltörölni — de mintha nagyobb iro-
dalma lenne annak, hogy miben egyezik meg az ószövetségi morál és
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az újszövetségi, mint a különbség feltárásának. Rendkívül meglepő, hogy
a Hegyi beszéd mondásai közül valóban mennyinek van ószö vetségi
előtörténete, s mivel ennek bőséges irodalma van, most éppen nem ez-
zel kívánunk foglalkozni, hanem a sajátos többel, mással, újjal. Nem
tagadva a Tóra, a Tízparancs, az Ószövetség jelentőségét, mégis mar-
kánsabban meg kellene fogalmazni, hogy ha a keresztény élet minden
területén nyert hangsúlyt a sajátosan krisztusi (dogmatika, szentségek,
kultusz, egyházszervezet), akkor a morálteológiában tulajdonképpen mi
a sajátosan krisztusi?

A történelem folyamán a Hegyi beszédet mindig körüllengte egy bi-
zonyos izgalom a merész képei, megmozgató dinamikája, provoka-
tív szikrái miatt. A megközelítési módok, olvasatok korábban mint-
ha versengők lettek volna, de ma már inkább a megtalált igaz ságukat
és egymás kiegészítését keressük bennük.2 Alapvetően kijelenthetjük:
a Hegyi beszéd egyetlen misztériumot ölel át, amit mindig új megközelíté-
sekben próbálunk feltárni. Úgy érezzük magunkat a Hegyi beszéd meg-
fejtésénél, mint a liturgikus körmeneten, ami újra és újra körüljárja
a misztériumot, mert behatolni nem tud és nem is akar a misztériumba,
de együtt akar élni vele. A morálteológia és a liturgia szorosan összeér:
szinte liturgikus áhítattal járjuk körül a Hegyi beszéd szívét.

A legelső keresztények a Hegyi beszédet úgy tolmácsolják, mint
lex nova, mint ami a keresztények új törvénye, az Evangélium etikája.
Ez felülmúlja Mózes törvényét, a régi hegyet, a régi kőtáblákat, a régi
tartalmat. Itt új hegyen állunk, Krisztus az új és nagyobb Mózes, s
a keresztények új törvénye a Hegyi beszéd, a leírt törvények helyett
élő Tanító lesz. A színeváltozás bizánci ikonján meghajol Krisztus felé
Mózes és Illés, a törvény és a próféták beteljesedése Ő.

XVI. Benedek pápa szerint a Hegyi beszéd rejtett krisztológia.3 Nem
szisztematikus erkölcstant találunk benne, de még csak nem is erény-
tant. A kereszténység igazi „erkölcse” a szeretet, Krisztus az ajtó Is-
ten országa felé, s a Hegyi beszéd az oda vezető ösvény leírása.

A krisztológiai értelmezés szerint a Hegyi beszéd parancsai első-
sorban Krisztusra vonatkoznak. Már az ő életében megvalósult a He-
gyi beszéd, így az nem egyszerűen a tanítványok számára adott ta-
nítás és példa. Már előzetesen megvalósult Krisztus életében, így amikor
a keresztények követni akarják, már egy megvalósult etikát akarnak követ-
ni. Már beteljesült, mielőtt a tanítványoknak meg kellene cseleked-
ni. A hívő nem egy idealista törvényt kap, hanem egy már megva-
lósított törvényt. A cselekvés transzcendens előfeltételei változtak meg. Nem
elég a Hegyi beszédet úgy értelmezni, mintha a keresztényektől még
többet várna el Krisztus. Nem annyi az újdonság, hogy a kereszté-
nyek még jobban tartsák meg a törvényt, még szeplőtelenebbek-pu-
ritánabbak legyenek, mintha a Hegyi beszéd pusztán fokozása lenne az
Ószövetségi törvénynek. Inkább fordítva van: mielőtt a keresztény
nekiindulna cselekedni, máris megváltoztak a cselekvés transzcendens elő-
feltételei. Már egy olyan törvényt kap, amit teljesített Krisztus: így a
Krisztusban való részesedés könnyebbé teszi a törvény megtartását.
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Innen érthető, hogy Krisztus igája könnyű: aki Krisztusban részesedve,
a Lélekben akarja megtartani a törvényt, annak könnyű. A morális
élet nem egyszerűen okos életvezetés lesz, nem kötelességetika, nem
is bűnkerülés, hanem élet Krisztusban, a Lélek által, az Atya háza felé.
Lehet, hogy az Ószövetségben is vannak hasonló parancsok leírva,
de a transzcendens előfeltételek mások voltak.

A Hegyi beszéd krisztológiai értelmezése szerint ez a szöveg el-
sősorban Krisztus önportréja, önarcképe: ami őrzi is a misztériumot,
valamennyire elérhetetlen a végső titka, mégis jelen van benne, itt van.
Olyan, mint a számtalan Krisztus-ikon: minden ikon az egyetlen arc-
képet próbálja mindig új nekifutásokban megragadni, de állandóan
tudatában marad ikon jellegének. A sok-sok ikonarc mögött az egyet-
len arcot akarjuk szemlélni, ami egyszerre transz cendens és mégis je-
len van. Az ikonelv szerint az őskép erejével jelen van a képben, ezért
az nem egyszerű kép, hanem ikon. A Hegyi beszéd is ikon: az őskép ere-
jével jelen van, megsejthető Krisztus misztériuma, személyes arcula-
ta, s erőt és mintát is ad a saját tanítványi arculatunk kiműveléséhez.

A Hegyi beszéd elején a Boldogságmondások olyanok, mint egy nagy
opera nyitánya: minden fő tétel elhangzik bennük. A Boldogság-
mondásokban sűrítve benne van nemcsak a Hegyi beszéd, hanem az
egész Evangélium. A görögkatolikus déli imaórán minden nap ezért
is olvassák a Boldogságmondásokat, mert az magába sűrítve mintegy
helyettesíti az Evangéliumot. S bár az Ószövetségben és a hellén vi-
lágban is ismertek boldogságmondások, a szokásos nyelv itt azonban
új tartalommal is telítődik. Mit nyer ebből a morálteológia?

Demmer szerint mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a keresztény mo-
rál sajátossága az, hogy elsősorban nem leírt normákat követünk, ha-
nem élő személyt, Krisztust.4 A Boldogságmondások krisz to lógiai ér-
telmezésében látjuk Krisztus életét, tanítását, halálát és feltámadását.
Egységben vannak Krisztus szavai és tettei, egész léte szerezte nekünk
a megváltást. Nem egy szisztematikusan kidolgozott erénykatalógust
kapunk a kezünkbe, a Boldogságmondások mást céloznak meg: a ke-
resztény egzisztencia gyújtópontját helyezik a lelki szemek elé. Oda akar-
ják irányítani a tekintetünket, ahol különösen nehéz lesz Krisztus-kö-
vetőnek lenni: a tanítványság történelmi-konfliktusos megterheltségére.
Krisztus olyan boldogságot hozott, ami vigasztalóan megtart a konf-
liktusokban, az üldöztetésben, a keresztekben is. A Boldogságmon-
dásokban így benne van Isten emberré válásának kenózisa, a világosság
világba hozatalának és konfliktusainak drámája (vö. János prológus).

A Boldogságmondások egy új boldogságfogalmat közvetítenek. Dem -
 mer szerint nagypénteken Krisztussal sok minden meghalt: a régi is-
tenkép, a rosszal való megküzdés módja, az isteni megjutalmazás mód-
ja — s többek között a boldogságkép is. A józan ész, Arisztotelész
alapján az a boldog, aki beteljesíti természetét: azaz egészséges, csa-
ládos, sikeres, kulturált, van hatalma, pénze, barátai, közössége. Ma
úgy mondanánk: a boldogság a polgári jólét. Nagy kérdés, hogy ezek-
ből mi volt meg Krisztusnak egész életében, s főleg a kereszten. Bol-
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dog volt-e Krisztus életében és a kereszten? Ha igen, akkor mitől, hi-
szen a jólétben nem dúskált? A Boldogságmondásokban van a kulcs:
mintha Krisztus elhallgatna egy pár szót az elején: „Akik már boldogok
Istenben… nem baj ha szegények, ha üldözik őket, ha sírnak.” A bol-
dogok „már Istenben boldogok”, s nem a sírástól, az üldöztetéstől —
a keresztény nem mazochista, a szenvedést nem szabad dicsőíteni. Ami
újdonság: a „már most boldogság”.

Ugyanakkor Krisztussal a valamilyen fokú vértanúság, a kereszt is
megkerülhetetlenné válik. A mai világi (és olykor egyházi) torzulásokkal
szemben kijelentjük: ahogy Krisztustól elválaszthatatlan a kereszt és
a vigasz, úgy az ő új boldogságfogalmából sem hiányozhat a vértanú-
ság és az isteni megvigasztaltság. Ne csapjuk be magunkat és híveinket:
nem beszélhetünk úgy a boldogságról, mint ha az „kiteljesedés, ön-
megvalósítás, természetes kibontakozás” lenne. Néha a prédikációk,
hittanórák, teológiai eszmefuttatások ezt hangoztatják. Pedig az iga-
zi boldogsághoz lényegileg hozzátartozik a vértanúság, a kereszt, ugyan -
akkor a feszültségek, sebek ellenére való isteni megvigasztalás aján-
déka. A Krisztus-követő boldogságában elkerülhetetlenül benne van
a vértanúság és az isteni megvigasztaltság, a nagypéntek és a húsvét.
A legbeteljesültebb boldog életek (család, házasság, szakmai szolgá-
lat, közösség) sem lesznek mentesek a vértanúság, a kereszt megta-
pasztalásától. Gyönyörű szimbóluma ennek, amikor a görögkatolikus
kereszteléskor a Krisztusban meghalásról, papszenteléskor és házas-
ságkötéskor a vértanúságról énekelünk: az egyház nem hazudik, nem
ígér illuzórikus boldogságot, csakis Krisztus boldogságát.

A morálteológia számára miért fontos a megvigasztaltság? Miért
kell megvigasztalni? Szabad beszélnünk arról nagypéntek után, hogy
Istent távolinak is tudjuk érezni. Olykor érezzük a közelségét, szerető
jelenlétét, de olykor távolinak érezzük. Ez szomorúsággal tud eltöl-
teni, s a morális cselekvésben magunkra hagyottnak érezhetjük ma-
gunkat. Az igazságtalanság tarol, az erőszak tombol, az ártatlanok
tehetetlenek, a szeretet gyönge. Mindez szomorúsággal, elkeseredéssel,
depresszióval tudja eltölteni a híveket, ugyanis mindenkiben jogos
az igazságérzet, a teremtés igazságába vetett hit. Itt megáll a hellén
ész és az apokaliptikus boldogságra sóvárgó ószövetségi hit. A zsi-
dók csodát várnak, a görögök bölcsességet követelnek. Nincs más vá-
lasz? Demmer szerint az ember morálisan ilyen helyzetben is szeretne
cselekedni, de ehhez megvigasztaltságra van szükségünk, hogy ek-
kor se bénuljunk le, ne vegyük át a világ cselekvésmintáit. A meg-
vigasztaltság azt jelenti: csak látszólagos Isten távolléte, valójában kö-
zel van hozzánk, s a megvigasztaltak ezt megérzik — majd innen
cselekszenek. A megvigasztaltság tehát semmiképpen sem jelent passzivitást,
semmittevést, sokkal inkább aktivitást — de már másként. A megvigasz-
taltság azt jelenti: a keresztény nincs bezárva a történelem ördögi kö-
reibe. Hihetetlenül láncra verik az embert a családi gyűlölködések szo-
kásai, az erőszakkal szembeni tehetetlenség, a behálózó strukturális
bűn, Isten távolságának és gondviselése-igazságossága távolságának
az érzése. A keresztények mégsem vergődnek bénán a történelem-
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ben, hanem a megvigasztaltság erőt ad: már a feszült helyzet sem is-
tentelen, mernek belelépni a nehéz konfliktusokba, új alternatívákat
látnak, ismerik a megszabadító kitörés ígéretét, megfeszítetten is tud-
nak szeretettel viselkedni, tudnak veszíteni is a nagyobb nyereségért.

Az első boldogságmondás Demmer szerint nemcsak számban az
első, hanem a legfontosabb is. A „lelki szegénység” boldogsága tulajdon -
képpen tételmondat, az összes többi Boldogságmondásban ez vissz-
hangzik, s a hermeneutikai kulcsot nyújtja nemcsak a Boldogság-
mondások, de az egész Hegyi beszéd (majd az evangéliumi tanácsok)
megértéséhez is. A lelki szegény nem egyenrangú üzletfélnek tudja
magát Isten előtt, hanem ráutaltnak. Tudja, hogy minden Istentől ered,
de mégsem passzív, hanem együttműködő. Minden reményét Istenbe
helyezi, s ez az eszkatologikus remény már most jelen van az életé-
ben. Semmilyen helyzetben ezért nem lesz önelégült, gőgös, vagy ci-
nikus, rezignált. Reménnyel tud cselekedni és elszenvedni úgy, hogy
az nem rezignált passzivitás, hanem alakító aktivitás. Mint Krisztus
a kereszten. Bizalommal cselekszik, megvigasztaltan szenved, sze-
retettel átalakítja a szenvedést és magát a világot is. A tanítványi sors
is fog ebből részesedni: a lelki szegénység szeretetteljes együttműködés
(szünergia) Istennel, aki a sikerben és a kudarcban is társ. A lelki sze-
génység megélése valamiképpen magába foglalja a prófétaságot: bá-
tor kiállást az isteni értékek mellett, de az emiatti üldöztetést is — min-
den helyzetben Istenbe vetett teljes bizalommal.

Helmut Weber5 összeveti a Boldogságmondásokat a Dekaló gus sal,
s arra jut: a Dekalógusban több a tiltás, a sok parancs jobban kiemeli az
emberi teljesítményt, a viselkedést előírásokkal akarja szabályozni, a ju-
talmat sokszor evilági keretekben gondolja el, s a rosszat csak behatá-
rolni tudja, de nem legyőzni. A Boldogságmondásokban több az ígé-
ret, egész szellemében pozitívabb. Nem annyira az emberi teljesítményre
épít, mint az isteni megvigasztaltságra, a kegyelmi jelleg jobban átcsillan.
Az újszövetségi imában is kevesebb a panasz, több a dicsőítés. A vi-
selkedést inkább meghívóan akarja szabályozni. Megvigasztaltságot
tükröznek, s ezzel a mentalitással lehet majd a rosszat nemcsak be-
határolni, de legyőzni, hatni rá. Weber szerint Európa arca más lenne,
ha nem került volna ennyire a kereszténység közepébe a Tízparancs.

Az antitézisek felépítése hasonló: „régieknek az mondatott… én pe-
dig azt mondom nektek”. Bármennyire hangsúlyozzuk az Újszövet-
ségnek az Ószövetséggel való kontinuitását, Krisztus mégis vala mi
„nagyobb igazságra” hív (Mt 5,20). Az egyházban máig érvényes
Órigenész meglátása, aki a két szövetség viszonyát a gyermek fér-
fivá éréséhez hasonlította: a gyermek növekedik, valamit elhagy, de
nem semmisül meg, amikor férfivá érik. Iréneusz is ragaszkodott ah-
hoz, hogy a törvényt Krisztus nem szüntette meg, hanem kiszéle-
sítette és beteljesítette.6 Aquinói Tamás a mag és a későbbi gyümölcs
képét használja: Krisztus érlelte meg a törvény teljességének gyü-
mölcsét. A szívbe írt Lélek törvénye lesz a keresztények számára az
új morális „törvény”.7

5Helmut Weber: i. m. 55.
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Az antitézisek a mindennapi élet konfliktusait nevezik meg: gond
van a szív tisztaságával, a beszéd őszinteségével, a gondolatvilág tisz-
taságával, az erőszak megváltoztatásával. Ezek a mindennapi életből
vett konfliktusok, melyek csak úgy gyógyulhatnak, ha belül elkezdő-
dik egy új magatartás, ami kiáradhat a mindennapi életbe. Előbb belül
történjen egy nagy kiengesztelődés, béke, tisztulás, igényesség — s majd ez árad-
jon ki a világba a tanítványokon keresztül. Az antitézisek tehát hiper bo lák,
túlzások, melyek meghökkentik az embert. Demmer úgy mond ja: a hí-
vőt mintha sokkolóan ki kellene lökni a kényelmes törvénymegtar tástásból.
Az antitézisek direkt provokálnak, többre hívnak, mint a törvény kor-
rekt megtartása. A Hegyi beszédben egy örök nyugtalanság öröklő-
dik át minden történelmi korszakra, hogy az Atya határtalan szere-
tetét igyekezzünk megvalósítani — mindig túl a leírt törvényeken.

Az újszövetségi sajátosság tehát a nagyobb igazság, de ezt rop-
pant nehéz az antitéziseken keresztül lefordítani a konkrét morálteo-
 lógia szintjére, ha mégis pontokba kellene foglalnunk, a következő
többletekre gondolhatunk.

Maga Krisztus sem mondja, hogy eltörölni akarja a régieknek
adott törvényt, a Tórát. A morálteológia megfontolása szerint a Tóra
bizonyos törvényei, s főleg a Tízparancs ma is érvényesek, hiszen
ezekben nagyjából a természetes erkölcsi törvény nyer megfogalma -
zást — ami minden kor minden emberére érvényes. Megvédeni azon-
ban nemcsak a Tízparancsot kell, hanem egyáltalán a norma, a tör-
vény jelentőségét. A csak a szubjektivitást, az egyéni lelkiismeretet
hangsúlyozó morál a relativizmus diktatúrájához vezetne, ahogy Be-
nedek pápa sokszor hangsúlyozta.

A törvényeket gyermekkorától megtartó gazdag ifjúnak azt mond-
ja Krisztus: „gyere és kövess engem” (Mt 19,21). A törvény tökéletes
megtartása abban áll, hogy az élő Krisztust kövessük. Amikor a ta-
nítvány keresi a létlehetőségei csúcsát, akkor már nem elégedhet meg
soha a normákban megfogalmazott igénnyel, hanem mindig ehhez
az áttöréshez méri magát. Az emberségesség csúcsa jelenik meg Krisz-
tusban, a tanítvány létlehetőségei csúcsát látja meg Krisztusban. A ke-
resztény ezért nem lesz önelégült soha, s nem gondolja, „ha a törvényt
megtettem, mindent megtettem”. Attól még nem jó házas valaki, ha
a házastársát nem csalja meg. Még rengeteg jóról, pozitív többletről
lemaradhat, ha csak annyit tesz, hogy nem csalja meg… Mindez igaz
lesz a felebarát felé is: azzal, hogy a jogait megadtam, még nem biz-
tos, hogy szerettem. A személyes Krisztus-követésen túl a morálte-
ológiai szisztémákat sem hagyja nyugton a teljesség felragyogása: a
tudományos szisztémák sem lehetnek önelégültek, Krisztus szerel-
mes igénye nem fogható be sem a nagyon jó, sem nagyon sok törvény
által. A Hegyi beszéd nevetségessé teszi a kazuisztikus mérlegelést:
helyette a Krisztus-követést állítja a középpontba.

A túlcsordulás egyetemes elterjedést is jelent. Amikor az antitézi-
sekben Jézus a régi előírások helyett valami újra hív, akkor nem köny-
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nyebbé akarja tenni az életünket. Valóban van, amit keresztényként el-
hagyunk a régiek törvényéből (szombat, körülmetélés, tisztasági sza-
bályok), de szó sincs arról, hogy Krisztus egyszerűen könnyíteni akar
a keresztényeken. Sőt. Már eredetileg is Izrael ószövetségi törvényei
nem pusztán önmagukért vannak, hanem hogy a népek világossága
legyenek. Az Ószövetségben megmutatkozó Isten nemcsak egy nép
Istene, hanem az egész teremtésé, történelemé, minden népé és emberé.
Krisztus ezt teljesíti be: egyetemessé teszi az Ószövetségben már va-
lamennyire megmutatkozó Istent, mindenkinek szól az örömhíre és mo-
rális felszólításai. Az egyetemesség Jézus ajándéka, minden népet egyet-
 len nagy családba akar összefogni, ahol már nem a leszármazás számít,
hanem a szeretet.8 Aki belép Jézus Atya-kapcsolatába, aki Atyának szó-
lítja és Krisztust követi a Lélekben, az új közösségben van. Ez az egyház.
Az antitézisekben látni kell, hogy valamitől valóban megszabadít Krisz-
tus, de egyben valamire fel is szabadít: egzisztenciális és globális szin-
ten is túlcsordulásra.

A törvényt túlcsordulóan teljesíteni, a gonosznak odatartani a másik
orcánkat — mindez nem egy megfeszített erkölcsi erőbevetés ered-
ménye. A Hegyi beszéd nem arról szól, hogy a keresztények még job-
ban feszítsék meg önmagunkat. Krisztussal az erkölcsi cselekvés transz-
cendens feltételei változtak meg. Ez a morális cselekvésnek az új szintje.
Itt már nem arról van szó, hogy a tanítvány túlkövetelje magát, szo-
rítsa össze a fogát, feszítse meg aszketikusan minden erkölcsi erejét,
s úgy igyekezzen szeretni még az ellenségét is. Inkább ajándékról van
szó: Krisztusban más lett a világ, a Hegyi beszéd és a hozzá tartozó ke-
reszt új mintát ad. A keresztény belép Krisztus követésébe, Krisztus Atya-
tudatába a Lélekben — s már nem képes nem szeretni. Demmer sze-
rint a keresztény morál sajátossága a „már másként cselekedni képtelenség”,
az „egzisztenciális lehetetlenség”. Ez jelenik meg János apostol vallomá-
sában, aki szerint képtelenek hallgatni Krisztus feltámadásáról. A jó
olyannyira elbűvöli őket, hogy képtelenek a rosszat tenni. Bár fizikai-
 lag és morálisan is képesek lennének a hallgatásra, a bűnre, de az eg-
zisztenciális megérintettség-elbűvöltség képtelenné teszi őket a rossz-
ra. Ez a jó magatartás nem rigorista követelés eredménye, hanem szerelem,
elbűvöltség, megigézettség következménye.

Demmer szerint a Hegyi beszéd csodaszép, tiszta istenképet nyil-
vánít ki. Ez azért fontos, mert az istenkép következménye a morál:
a rigorista morál mögött torz istenkép rejtőzik. A tiszta, igaz isten-
kép más morált tesz lehetővé: ha Isten szeretetteljes, szabadon meg-
hívó személy, akkor ilyen morálra hív. A „másként már tenni nem
tudás” valójában elbűvöltség, fascinosum. S ha a morálteológia ezt
szeretné ébren tartani, akkor a lehető legszorosabb kapcsolatban kell len-
nie a misztikával és a liturgiával. Mindkettő célja az Istennel való talál-
kozás, egyesülés, s majd onnan a morális cselekvés. A keleti teológia
alapján különösen fontos ismét felfedezni a morálteológia számára a
doxológiát. A doxológia nem egyszerűen Isten „dicsérgetése”, ha-
nem engedni magunkat elbűvölni. Túl sok imában forgunk magunk

8XVI. Benedek: i. m. 108.
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körül: amikor kérünk, hálát adunk, bocsánatot kérünk, még mindig
erősen önmagunk körül forgunk. A do xológiában Isten felé fordulunk,
s engedjük, hogy dicsősége elbűvöljön minket. Elbűvöl a teremtő, megváltó,
beteljesítő szeretete — s majd innen indulunk a morális cselekvésünkkel
részt venni az üdvtörténetben. Talán sokaknál meggyöngült a misz-
tikus megérintettség, a liturgikus találkozás, a doxoló gikus ima — s
ezért nem megy a morális cselekvés.

Bármennyire kiállunk az Ó- és az Újszövetség erkölcsi kontinuitása
mellett, az újdonságot nem szabad nivellálni. Aki Jézus Atya-viszo-
nyába belép, az új kezdetet vesz: új istenkép, új emberkép, új morál.

Joggal tekinthetjük a keresztény erkölcs összefoglalásának a szeretet parancsát.
A Tízparancsot a zsidó nép „lefelé” bővítette, tovább aprózta mintegy
600 paranccsá. Jézus „fölfelé” szűkíti a Tízparancsot a szeretet kettős
főparancsává: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lel-
kedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A máso-
dik hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen
a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták” (Mt 22,38–
40). A szeretetnek tehát három iránya van: „fölfe lé”, Isten felé, „kifelé”,
az embertárs, a világ felé, és „befelé”, önma gunk felé. A szeretet há-
rom iránya egymást erősíti perichore ti kusan felfelé, vagy egymást sor-
vasztja spirálisan lefelé. Ha az erkölcs csúcsa a szeretet, akkor a bűn-
fogalom is tisztul: a bűn lényege a szeretetlenség, a szeretet hiánya.
Bármennyire is sokszor előfordul, hogy a bűnt a „parancsok szándékos
és tudatos megszegéseként” definiáljuk, mégis ennek transzparens-
nek kellene lennie a szeretet felé.

A szeretet három iránya perichoretikusan egymást átjárja, mind -
egyiknek megvan a maga sajátossága, egyik sem terhelheti túl a má-
sik kettőt. Mégis van egy sajátos elsőbbsége az Isten felé való sze-
retetnek. János9 apostollal valljuk: a szeretet elsősorban nem az, hogy
mi szeretünk bárkit is, hanem hogy maga Isten előbb szeret minket,
s így ontológiailag szeretettként ragadjuk meg önmagunkat és a vi-
lágot. A szerető magatartás az ember részéről már csak válasz, az em-
beri szeretet lehetőségi feltétele az, hogy a Szentháromság agapéja
előbb szeret minket. Az emberi szeretet „minősége és mértéke” a be-
fogadott kegyelemtől függ. Úgy is mondhatnánk, ki mennyire szerelmes,
annyira erkölcsös. Pontosan ide illik a jegyesi misztika: a keresztény
erkölcs nem egyszerűen okos életvezetés vagy aszketikus erőfeszí-
tés, hanem szerelmes kapcsolat. A szerelmes szívesen jó, szívesen hű-
séges, nem is tud más lenni. A jegyesi misztika ó- és újszövetségi fo-
nalát érdemes folytatni, s a Biblia, a misztika és a liturgika belátásait
konvergálni.

Persze a szeretet parancsa megjelenik más vallásokban, sőt, a po-
gány filozófusoknál is. A szeretet attól más az Újszövetségben, hogy
maga Krisztus mondja, aki életével, tanításával, halálával és feltá-
madásával magát az agapét hozta közénk. Ezért ha bármilyen más ta-
nító beszél is a szeretetről, a szavai soha nem érik el Jézus szavainak és tet-
teinek intenzitását, ahogy ő vallott a szeretetről.

4. Az új parancs
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Az antitézisek az ellenségszeretet parancsával záródnak: ezzel mintegy
megkoronázzák az eddigi dinamikát. Az ellenségszeretet joggal nevezhető
Jézus csúcstételének a Hegyi beszédben. Thomas Söding szerint ehhez nincs
hasonló a vallástörténetben,10 Hans Weder Jézus örömhírhirdetése csú-
csáról beszél, egy valódi keresztény specifikumról, amit nem lehet a
zsidóságból levezetni.11 Már az Ószövetségben is parancs: az ellensé-
get segíteni kell, ha a szamara összeroskadt (Kiv 23,4–5). A rabbinikus
irodalomban ismert az általános segítőkészség kötelessége a szükségben
szenvedők felé.12 „Ha éhezik az ellenséged, adj neki inni” (Péld 25,21,
vö. Róm 12,17). Mindenesetre ezek inkább mindennapi segítségek, de
nem igénylik, hogy osztatlan szívvel szeressük őket. A sztoikus eti-
ka és a cinikus filozófia az általános emberszeretet kötelességét tanítják,
ami az ellenséget is magába foglalja; az ellenségszeretet itt az univerzális
emberszeretet határesete, aminek alapja a közös származás az isten-
ségtől.13 Még ha vannak is előképek a filozófiában és az Ószövetség-
 ben, de soha sincs olyan súlya az ellenségszeretetnek, mint Jézusnál.

Olykor találkozhatunk azzal a pszichológiai ellenvetéssel, miszerint
az ellenségszeretet túlterheli az ember természetes képességeit. Mint-
ha ez már sok lenne az ember őszinteségének, természetes szerető-
képességének. Teológusként azt kell mondanunk: valóban, az ellen-
ségszeretet olyan határeset, ami nem tud egyszerűen támaszkodni a
pusztán természetes szimpátiára, a mindennapi pozitív hozzáállás-
ra, az átlagos szeretet-képességre. Ám igazán az terhelné meg az em-
ber természetes képességeit, ha az ellenséget ellenségként akarná sze-
retni. Tényleg lehetetlen lenne a másikat azért szeretni, mert bánt,
gonosz velünk, árt a családunknak. Schockenhoff hangsúlyozza: a ke-
resztény etika az ellenségszeretetet bár a felebaráti szeretet legnehezebb
esetének tartja, de semmiképpen sem az ember természetellenes túl-
követelésének: sohasem létezik ugyanis „merőben természetes”, ha-
nem az mindig a kegyelembe beágyazott. A szentháromságos terem-
téshit alapján valljuk, hogy az a legtermészetesebb az ember számára,
ha testvérének tekinti a másikat, ha igyekszik vele szeretetkapcsolat-
ba kerülni, s minden seb és küzdelem ellenére is marad közös remé-
nyük. Ontológiailag mélyebb a testvériesség, mint a versengés vagy
a gyűlölködés. Az emocionális akadályokat ontológiai szemlélettel lehet át-
keretezni. Ez a gondolat Krisztusnál is fontos az ellenségszeretet parancsa
hátterében, hiszen a közös Atyára irányítja a figyelmet, aki irgalmas.
Az ellenségszeretet specifikus újszövetségi megalapozása az Atya ir-
galmának a gondolata, aki Napját jókra és gonoszokra is felkelti (Mt 5,45).
Nem is egyszerűen a teremtésből fakadó közös származás, hanem az
Atya határtalan irgalmának az utánzása lesz a fő indíték és minta.

Az ellenség szeretete az imádságban kezdődik, amiről Krisztus nemcsak
beszél, hanem ő is imádkozik a kereszten. Nagyhatású szavai tovább
hullámzanak a történelem minden korszakán, az őskeresztényektől
napjainkig. Nyilván az ima célja nem egyszerűen a passzivitás, hanem
az aktivitás első lépése. A keresztény nem akar elmenekülni a tevé-
keny felelősség elől, de tudja, hogy az a benső világban kezdődik. Az
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imában emelkedünk a „mi Atyánk” színe elé, onnan látjuk a másikat,
önmagunkat, a szituációt. Nem tudjuk pontosan, mint kérjünk az imá-
ban: a másik megtérését, a szituáció megvilágítását, a saját hozzáál-
lásom megváltoztatását? Demmer szerint az ellenségért végzett ima
az ember bensőjében egy új érzelemvilágot teremt és új gondolatho-
rizont nyílik, sőt, ajándékoztatik, ami által a bosszú, gyűlölet destruktív
impulzusai a kiengesztelődésre való készséggel összeolvadnak.14

Schockenhoff kiemeli: az ellenségért végzett ima célja nem egyszerűen
az apatheia, a megtűrés, hogy legyen erőnk az elviseléshez — hanem
az aktív jóakarat és jó tett kezdete. Természetesen Jézus ellenségsze-
retetének parancsát tehát nem lehet csak személyes síkra értelmezni,
mintha a politikai, nemzetiségi ellenségeskedésekre nem lenne érvé-
nyes a megváltás. Nem az a baj, ha van másként gondolkodás, poli-
tikai ellenfél, szakmai verseny, hanem ha gyűlölködés van.

Ahogy a szikra viszonyul a gyújtózsinór lángjához, úgy viszonyul a
Hegyi beszéd a morálteológiai szisztémákhoz. A láng végigfut a zsi-
nóron, olykor változik a lángja, de önmagát nem tudja meggyújtani és
hőfoka sohasem éri el a szikra hőfokát. A Hegyi beszéd olyan gyújtó-
pontot, amit nem ember csiholt, hanem Isten ajándéka, a Lélek „szik-
rája” — ahogy vallják a misztikusok is. Az etika végső alapjai nem egy-
szerűen az emberi értelem végső megfeszítésének eredménye, hanem a
Szent  háromság önközlésének felülmúlhatatlan és megingathatatlan ajándé-
ka. Ám ez a szikra tovább akar futni a történelem fonalán, azaz dolgozni
kell: a Hegyi beszédben nincs válasz az agysebészet, a gazdasági ver-
seny, a maszturbáció morális problémáira. A morálteológusoknak ki
kell dolgozniuk a morálteológia tudományos szisztémáját, hogy a tör-
ténelem zsinórján végigfuthasson a láng, igyekezni kell az emberek min-
dennapjaihoz közel hozni az igazság és a szeretet rendjét. A morál-
 teo lógusok a történelmi korok kihívásai, saját személyiségük, az egyház
aktuális kérdései alapján hangsúlyokat is tesznek, felhasználják a hu-
mántudományok eredményeit, interdiszciplináris párbeszédben mű-
ködnek. A teológia fáradtságos kenózis: a szikrában megjelenő többlet
kenotikus lehozatala a mindennapokba.

A Hegyi beszéd világossága sohasem hagyja nyugton az egyházat,
és benne a morálteológust: a legjobban kidolgozott szisztéma is lemarad
a szikra ereje, gazdagságra, hőfoka mögött — azaz a morálteológia so-
hasem lehet önelégült. Van úgy, hogy a szisztémát javítani kell, van úgy,
hogy újra kell olvasni a régi forrásokat, van úgy, hogy túl kell lépni az
eddigi megállapításokon. Az igazán egyházhű morálteológus dolga a
Hegyi beszéd szikrájától indíttatva a jó morálteológiai szisztéma ki-
építése, majd annak állandó felülmúlása. Nem kell félni átlépni azon,
ami már idejétmúlt. Nem kell félni hozzányúlni olyan megkövesedett
morális tételekhez, melyeket árnyaltabban is meg tudunk fogalmaz-
ni. Ilyenkor mindig a biztos origó, a tiszta forrás az Evangélium, s ben-
ne különösen a Hegyi beszéd. Ezért zárja a Hegyi beszédet a sziklára
épített ház képe.

14Klaus Demmer:
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