
BéKÉS GELLéRT

A KETTŐS ARCÚ SZERETET
Az emberré érés keresztény dinamikája

Nem egy mai orvost, pszichológust és nevelőt erősen foglalkoztat a kérdés: hogyan érik teljessé
az ember, melyek azok az élettani, lélektani elemek és fejlődési folyamatok, amelyek feltétlenül
szükségesek ahhoz, hogy egyéni létében és társas viszonyaiban teljes értékű, egész emberré le
gyen? Ez az emberre irányuló, antropocentrikus érdeklődésegyik sajátos jellemzőjekorunknak.
A keresztény ember azonban nem korlátozhatja érdeklődésétaz emberré érés élettani vagy lélek
tani kérdéseire. Hite önkéntelenül is arra indítja, hogy fölvesse a kérdést: mi az a sajátosan ke
resztényi, ami az embert Isten színe előtt is teljes értékű, érett emberré teszi?

A keresztény embernek nincs mit töprengenie a válaszon, mert Jézus világosan tanítja, hogy az
Isten és az embertárs szeretetének kettős parancsa az, aminek teljesítésétőlfügg lelki életünk hi_o
telessége, erkölcsi magatartásunk jósága, szóval egész emberi tökéletességünk (Mt 22,34-40).
Végső soron a szeretet az az erő, ami Istenhez és emberhez való viszonyunkban teljes emberré
nevel.

Ám ezzel még nem válaszoltuk meg a kérdést, mert azonnal jelentkezik a következő: mi a sze
retet voltaképpen? A szeretet ugyanolyan sokrétű és szövevényes emberi jelenség, akárcsak az
élet, aminek éppen a szeretet az egyik legjellemzőbb megnyilvánulása. Szent Ágoston szavával
pondus a szeretet: az a belső súly és súlyával előre lendítő erő, aminek szinte ellenállhatatlan ha
tására teszem, bármit teszek. "Pondus meum est amor meus, eo feror quocumque feror" (Vallomá
sok 13,9). Sőt Arisztotelész még egyetemesebbenértelmezi a szeretetet: szerinte mindazt, ami a
lét különböző síkjain mozog, él vagy cselekszik, bizonyos értelemben a szeretet mozgatja. .Kinei
hos eromenon." Teilhard de Chardinnek igaza lehet, amikor a szeretetet a legegyetemesebb, leg
rettenetesebb, legtitokzatosabb kozmikus erőnek tartja.

De mintha ez még nem volna elég - a Szentírás magát az Istent is szeretetnek nevezi, és azt ta
nítja, hogy az egyetemes lét, a világ és az ember teremtése és üdvösségre való újjáteremtése a Sze
retet-Isten műve, aki "úgy szerette II világot, hogy egyszülött Fiát odaadta érte" (Jn 3,16). Ez
nyilván nem jelent kevesebbet, minthogy magát az isteni szándékot és cselekvést is ez a titokza
tos erő mozgatja.

Mi hát a szeretet valójában? Vajon nem vezet-e teljes fogalmi zűrzavarhoz, ha ugyanazzal a
szóval jelölünk olyan erőket, amelyek egymástól egészen különböző - akár kozmikus, akár sajá
tosan emberi, vagy még sajátosabban isteni -létsíkon jelentkeznek? Van-e valami sajátos és kö
zős ezekben az erőkben, ami arra jogosít, hogy - nyilván analógia alapján - egy néven szeretet
nek nevezzük őket? S ha így nevezzük, akkor mi az értelme ennek a szónak emberi és isteni vo
natkozásban? S főleg mi az értelme Jézus tanításában, az emberré érés keresztény dinamikájá
ban?

Érosz és az isteni szerétet. A szeretetet jelentő klasszikus görög szó, az érosz, általában az érzéki
szerelemre vonatkoztatva (erotika) tovább él mínden nyugati nyelvben. De ennek a szónak a gö
rög bölcseletben, főleg Platón és Arisztotelész gondolkodásában, sokkal mélyebb és egyeteme
sebb értelme van. Emberi vonatkozásban ösztönszerűhajlamot és törekvést jelent arra, hogyan
cselekedjünk; és cselekvésünk folyamán átéljük, magunkévá tegyük, birtokba vegyük mindazt,
aminek hiányát és szükségét érezzük. Természetesen nem merőben testi vagy érzéki kívánságról
van itt szó - ez a hajlam és törekvés az ember valamennyi létsikján, érzelmi és szellemi életében 'is
jelentkezik. Gyökere magában az emberi természetben van: abban, hogy befejezetlen és tökélet
len, de befejezettségre és tökéletességre képes. Az ember természettőlképes arra, hogy léte vala-

A fenti írás a szerzőnek a Szent István Társulat kiadásában a közeljövőben megjelenő teológiai tanul
mánykötetéből való.
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mennyi vonatkozásában érzéki, érzelmi vagy szellemi igényeinek kielégítését keresse: létében fej
lődjék, erőinek kibontására törekedjék. Amit egyfelől bármi vonatkozásban hiányának érez,
másfelől léte gazdagodásának ismer föl, azt ösztönszerűen megkívánja és törekszik is a megszer
zésére. Ebben az általános értelemben az érosz a léte hiányait érző, fejlődésre képes, tökéletessé
gét kereső lény törekvése önmaga kiegészülésére és beteljesedésére: a tökéletességre. Ebből ért
hető, hogy Platón gondolkodásában végül is miért ez az érosz serkenti az embert arra, hogy a
legnemesebb érték, az abszolút jó elérésére és a vele való azonosulásra törekedjék.

Nem meglepö, hogy az újszövetségi szentírás eredeti görög szövege nem ezt a szót használja,
amikor Isten szeretetéről beszél. Amit eddig az éroszról mondtunk, abból nyilvánvaló, hogy tel
jesen téves volna az isteni szeretetet érosznak nevezni. Aki Istenről helyesen gondolkodik, azjól
tudja, hogy nála szó sem lehet arról, hogy kiegészülését keresse vagy tökéletességre törekedjék.
Isten semmiriek sincs híján, ő a lét teljessége. Ha ő szeret, nem azért teszi, mert valaminek a hiá
nyát érzi, vagy szükségét kívánja kielégíteni. Itt valami egészen másfajta szeretetről van szó. Is
ten adni akar, nem kapni. Szerető figyelme másokra irányul, nem önmagára. Másokat akar bol
dogítani, nem ő maga kielégülni. Hogyan akarhatna bármit is mástól, amikor mindaz, ami másé,
tőle magától származik?

Bonum est diffusivum sui - ami jó, az természete szerint kiárasztja és közli önmagát. Siminél
jobb ez a jó, annál teljesebb az önajándékozása. Isten maga a hiánytalan jóság, az önmagát ki
árasztó, önajándékozó szeretet. Ö a szeretet a lét alapfokán, mert minden létezőnek létet adó
akaratával mintegy kiárasztja önmagát; de felső fokon is ő a szeretet, mert személyesen közli
magát értelmes és szabad teremtményével, aki - capax Dei - képes őt felfogni és szeretni. Isteni
életének ez a személyes közlése lett az ember belső világossága, létének beteljesülése Jézusban (Jn
1,4 és 9).

Az isteni szeretetet nyilvánvalóan már nem lehetett a használatos görög szavakkal kifejezni.
Jézus tanítványainak új szót kellett alkotniok, hogy ezt a páratlanul új valóságot meg tudják ne
vezni. Ez az új szó az ágápe. Az ágápe nem jelenti a kiegészülés és beteljesülés keresését, az embe
ri tökéletességre való törekvést. Az ágápe az a tiszta isteni jóakarat, az a nagylelkű önajándéko-
zás, ami Jézus szolgáló szeretetében nyilvánul meg emberi formában. ,

Érosz éságápe- a kettő voltaképpen két különböző természetű szeretet. A középkori teológiá
ban az érosz mint amor concupiscentiae, az ágápe mint amor benevolentiae et amicitiaejelentke
zik. Az első az ember tökéletesedési vágya, a második az Isten nagylelkű jóakarata. Úgy tűnik,
a kettő annyira különbözik egymástól, hogy nem lehet őket egyazon néven nevezni.

Az emberi szeretet válasza. Ha nem is meglepő, hogy az újszövetségi szentírás új szóval jelöli Is
ten szeretetét az ernber iránt - viszont kétségkívül meglepö, hogy 'ugyanezt a szót használja ak
kor is, amikor az ember Isten iránti szeretetéről beszél. Jézus erről a szeretetről szólva soha nem
mond olyat, ami az éroszra emlékeztetne. Ö másfajta szeretetre tanít. A mennyei Atya irántunk
való szeretetét éppen azért nyilatkoztatja ki, hogy erre az újfajta szeretetre indítsa tanítványait.
Azt akarja, hogy mint ő maga, tanítványai is fiúi szeretettel válaszoljanak Isten atyai jóságára.
Szent János helyesen értelmezi Jézust, amikor első levelében így ír: Isten előbb szeretett minket,
mint mi őt - aki Jézus szavaiban és személyében fölismeri ezt a megelőző isteni szeretetet, az
készségesen válaszol is rá, mert tudatára ébred annak, hogy Jézus Lelke megteremtette lelkében
a viszontszeretet képességét: a Lélek maga indítja erre a viszontszeretetre (lJn 4,7-16). Ezért
pontosan azt teszi, amit Jézus vár tőle: teljes szívéből és lelkéből, minden erejéből szereti Istent,
mint Jézus; és ezzel elismeri, hogy ő maga is mindenestől Istenhez tartozik. Ez a válasz minden
bizonnyal ágápe és nem érosz: nem az ember tökéletesedési vágya, hanem önmagunk nagylelkű

odaadása a mennyei Atyának.
Mi következik ebből? Vajon ez az ágápe-válasz is annyira különböznékaz emberi tökéletes

ségre törekvő érosztól, mint az isteni szeretet az emberi szeretettől,és a kettőnek semmi köze sem
volna egymáshoz? Lehetséges, hogy egyfelől Isten iránti szeretetünk ne keltené bennünk a jobb
emberré válás vágyát; másfelől a tökéletesség keresése nem az ágápe odaadásának útján találná
meg beteljesedését's.Ám ha a kettőnek valóban nem volna köze egymáshoz, akkor istenszerete
tünk nem lenne több, mint pillanat sugallta, nyomtalanul eltűnő vallási aktus, ami semmit sem
változtatna belső világunkon; sőt - ami még rosszabb - meghasonlottá tenne és elidegenítene
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önmagunktól. Aki szereti Istent, azjól tudja, hogy ez milyen abszurdum. Az igazság ezzel szem
ben az, hogy a keresztény ember ágápe-válaszában valóra válik mindaz, amire az érosz törekszik
- csak másként.

De hogyan? Meggondolásunkban Isten megelőző szerétetéhez kell visszatémünk. Az érosz
nak az abszolút jóra irányuló erőfeszítése teljesen hiábavaló volna, ha Isten nem jönne az ember
elébe, nem előzné meg tulajdon szeretetével. A szeretet már emberi világunkban is sajátosan sze
mélyi viszony: ha az, akit szeretünk, önként, a maga jószántából nem nyílik meg felénk - soha
nem alakulhat ki köztünk valódi szerétetkapcsolat. Még inkább érvényes ez Istenre vonatkozóan.
Jézus evangéliumi örömhíre éppen az, hogy Isten személyesen szeret minket: szeret, ha mi is sze
retjük Jézust és hisszük, hogy tőle, Istentől jött (Jn 16,27). A szeretet útján az első, a döntő lépés
az, hogy elfogadom Jézusban Isten 'megelőző szeretetét. Elfogadom és készséggel válaszol ok rá.
Ezzel tulajdonképpen elismerem, hogy válaszom - a viszontszeretet - az ő műve bennem: az ő

szeretetének visszasugárzása.
Ez az elismerés valódi metanoia: érzéseim és gondolkodásom, értékelésem és törekvéseim gyö

keres irányváltoztatása. Kilépek önmagam szeretetének zárt világából. Bensőmben megnyílok
Isten felé és fiúi alázattal megtérek hozzá. Bizonyos lelki átlényegülés folyama ez: emberi szerete
tem megtisztul önzésétől; s mint a virág a nap sugarának, bensőm megnyílik Isten szeretetének.
Az érosz ágápévá lényegül.

Mit jelent ez az átlényegülés? Hogyan teljesül be ebben az érosz? Isten iránti szeretetből talán
le kell mondanunk az emberi tökéletességről? Jézus szava világos: "Aki meg akarja menteni éle
tét, az elveszíti; de aki értem elveszíti életét, az megtalálja" (Mt, 16,25). Az emberi lét beteljesedé
sének paradox krisztusi igazsága ez: a kereszt igazsága. Meg kell halnunk önös önmagunknak,
hogy Istenben megtaláljuk igazi énünket: a Jézus hasonlóságára újjáteremtett isteni embert. "Ha
a búzaszem nem esik a földbe és meg nem hal, egyedül marad; de ha meghal, sok termést hoz"
(Jn 12,24). A búzaszem halála voltaképpen egyfajta átlényegülési folyamat. Lelki síkon ilyesvala
mit tapasztalunk mi is az újjáteremtés folyamatában: Isten szeretete mintegy "átlényegíti" embe
ri szeretetünket. János apostol mélyértelmű szavai erre utalnak: "Mi megismertük a szeretetet,
amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. Szeretet az Isten: aki szeretetben él, az Isten
ben él és Isten őbenne" (IJn 4,16).

Hogyan kell embertársunkat szeretnimk ? A legmeglepőbb, hogy Jézus azt akarja: legyen ember
társunk iránti szeretetünk is- akárcsak istenszeretetünk - valódi ágápe. Tanítása szerint ugyanis
felebarátunk szeretete bensőleg összefüggg Isten szeretetével. Szent János élesen hangsúlyozza
ezt az összefüggést: "Szeressük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Ám ha valaki azt állítja:
szeretem az Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szeretí testvérét, akit lát
- hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Ezért azt a parancsot kaptuk tőle: aki szereti Istent,
szeresse testvérét is" (!Jn 4,19-21). .

Igen, Jézus kettős parancsa ágápét követel az embertárs iránt éppúgy, mint Isten iránt; még
akkor is, ha Isten szeretete nem mérhető az embertárséhoz. Mert Istent mindennél jobban, teljes
szívünkből és lelkünkből, minden erőnkből kell szeretnünk, vagyis jobban, mint önmagunkat
- felebarátunkat viszont úgy, mint önmagunkat. A különbség ellenére a felebaráti szeretetnek is
- mintegy Isten szeretetének folytatásaként -lényegében őszinte és nagylelkű jóakarattá kel1át-
változnia. Szeretni a másikat, mint önmagamat, végül is ugyanazt követeli, mint Isten szeretete:
ki kelllépnem önmagam zárt világából, meg kell nyílnom a másik ember felé és belsőleg azono
sulnom kell vele. Készen kel1lennem arra, hogy amit magamnak megteszek. neki is megtegyem;
de amit magamnak nem teszek, neki se tegyem.

Ennek a testvéri ágápénak van-e valami köze az éroszhoz? Jelent-e emberi kiegészülést? Vagy
a felebaráti szeretet javára talán le kell mondanom arról a léttöbbletről, amit embertársaimtól
várok? Embertársamra kétségtelenül szükségem van életem minden vonatkozásában: testi és lel
ki, érzelmi és szellemi síkon egyaránt. Emberségemben fejlődni nem tudok nélküle. De ha csak
tulajdon haladásom puszta eszközét látnám benne, akkor valójában önmagamat szeretném, nem
őt. S ezért hiába is elégíteném ki általa igényeimet, benső emberségemben, az önzetlen szeretet
ben és nagylelkűségben nem növekednék.

Az igazság az, hogy az embertárs jézusi szeretete is metanoiát követel: meg kell változnom ér-
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zelmeirnben és gondolkodásomban, értékelésemben és törekvéseimben. Ki kelllépnem önszere
tetem zárt világából. Meg kell nyílnom a másik ember felé. De minderre csak akkor leszek képes,
ha Isten megelőző szeretetével az ő minden teremtményére kiáradó egyetemes szeretetét is elfo
gadom. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy elfogadom testvéremnek embertársamat, akit Isten
ugyanúgy szeret, mint engem. Mert ha Isten szereti a másik embert, én pedig szeretem az Istent
- hogyan volna lehetséges, hogy az istenszeretet megtagadása nélkül ne szeressem a másikat? Ha
megtérek Istenhez, embertársamhoz is meg kell térnem, és a közös Atya szeretetében el kell fo
gadnom őt testvéremnek. Az érosznak itt is ágápévá kell átlényegülnie. Ám ebben az ágápéban
maga az érosz is beteljesül, mert minél önzetlenebbül szeretem embertársamat, annál teljesebb
ember le~zek én magam.

Érosz és ágápe a szerelemben.Az érosz és ágápe kettőssége különös erővel jelentkezik a férfi és nő
szerelmében, mert az érosz itt lép fellegösztönösebben. Akárcsak az emberi élet és az érosz álta
lában, a szerelern is sokrétű és szövevényes:.jelen van az ember minden létsíkján, a testi ösztö
nöktőlegészen a barátság és a lelki összetartozás síkjáig. Érzéki és érzelmi, sőt szellemi jelenségei
szinte szétbonthatatlanul összeszövődnekegymással. Mégis - mivel természettől belső kapcsola
ta van az élet továbbadásához - mélyebbeil gyökerezik az ember ösztönéletében, mint az érosz
többi formái; és megnyilvánulásai is szenvedélyesebbek.

Jézus az emberteremtés bibliai történetének szellemében nyiltan tanítja, hogy a szerelmi érosz
a teremtő Isten ajándéka. "Nem olvastátok (a Szentírásban) - kérdi a házasság fölbonthatóságát
firtató farizeusoktól -, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek alkotta az embert? Azt
mondta: A férfi elhagyja atyját és anyját, feleségévelegyesül és a kettő testben egy lesz. így már
nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember ne válassza széf'
(Mt 19,4--6).

Testi-lelki életközösségről van itt szó, ami nyilvánvalóan érosz; de éppen azzal, hogy ezt a kö
zösséget felbonthatatlannak tartja Jézus, a szerelmi éroszt az ágápe útjára tereli. Férfi és nő kö
zött a szerelem nem lehet csak múló erotikus játék, érzéki kielégülés vagy érzelmi vonzalom. Ah
hoz, hogy szerelmük teljes legyen, a kettőnek életre szólóan felelősséget kell vállalnia egymásért.
A kérdés itt pontosan az, hogy ha embertársadat úgy kell szeretned, mint önmagadat, magadat
pedig úgy, ahogyan Isten szeret - mi következik mindebből élettársadra vonatkozóan? Ki az első

embertársaid közt, ha nem ő? Igen, élettársadat önzetlen nagylelkűségben beteljesedő szerelem
mel kell szeretned.

Nem egy mai házasság éppen az ágápe hiánya miatt borul föl. Három hétig ismerkednek, há
rom hónapig szeretik egymást, három évig veszekednek és harminc évig eltűrik egymást, ha köz
ben el nem válnak - írja egy ironikus francia a modem házasságról. Es gúnyosan hozzáfűzi: a
fiatalok mindezt elölről kezdik. Emberi hiúság és erotika, anyagi érdekek és társadalmi érvénye
sülés - mindez megvan az ilyen kapcsolatban, csak éppen a lélek hiányzik. Pedig lélek nélkül mi
marad? Mit jelent az együttélés jóakaratú megértés, megbocsátó türelem, egymás nagylelkű elfo
gadása, belső sorsközösség, önzetlen barátság és lelki összetartozás érzése - egyszóval ágápe,
nélkül?

Amire az apostol buzdit, híven tükrözi a bibliai tanítást: "Úgy szeresse a férj a feleségét, mint
tulajdon testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. Ám saját testét senki sem gyűlöli, hanem
táplálja és gondozza, akárcsak Krisztus az egyházat" (Ef 5,28-29). Ami új ebben a buzdításban,
az a Krisztus és az egyház viszonyára való hivatkozás. Az apostol nem lát kevesebbet, mint a
megváltás mísztériumának kifejezését a férfi és a nő házastársi összetartozásában és életközössé
gében. Amint Krisztus hívei közösségéért, az egyházért, úgy kell a férfinak is áldozatra kész szere
tettelodaadnia életét feleségéért. De amint az egyház Krisztust, úgy kell az asszonynak is fenn
tartás nélkül szeretnle férjét. Minél őszintébb és bensőbb ez a kölcsönös odaadás, annál telje-
sebben fog ágápévá átlényegülni a szerelmi érosz. .

Mi a szeretet: érosz vagy ágápe? Végül is mi a szeretet: érosz vagy ágápe? Tagadhatatlan, hogy
létezik mind a kettő. Létezik, nemcsak mint a szeretet kétfajta, emberi és isteni formája - hanem
mint magának az emberi szeretetnek kétfajta megjelenése: kettős arcú szeretet. Igen, az ember
ben jelen van mind a kettő. Jelen van, de nemcsak mint az emberi ösztön és isteni ajándék kettős
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ellentéte. A meglepő éppen az, hogy az érosz ösztönszerű tökéletesedési vágyában csíraszerűen

benne van az ágápe jóakarata és nagylelkűsége is. Nem lehet a jobbra, az értékesebbre, a telje
sebbre vágyakozni anélkül, hogy azt előzőleg mint jobbat, értékesebbet föl ne ismerném és ben-o
sőmben át ne adnám neki magamat. Csak önátadásában teljesül be az ember.

De akkor hol az ágápe újdonsága? Az igazság az, hogy Jézus új parancsával tulajdonképpen
olyasvalamit követel, amire a teremtő Isten gyökerében már képessé tette az emberi természetet.
Szent Tamás ezt olyan értelemben tanítja, hogy szerinte a bűnbeesés előtt a romlatlan természetű

ember természettőlképes volt arra, hogy Istent mindennél jobban szeresse és törvényeit teljesitse
(vö. Summa Theol. IlII, q. 109, a. 3 és 4). Bármiként is legyen, a mai teológia inkább az ember is
teni kegyelemben történt teremtését emeli ki. S ezért, vagyis a kegyelem folytán, az emberi szere
tetet nemcsak tökéletesedési vágynak vagy beteljesülési törekvésnek tekinti, hanem önmagunk Is
tennek adásának és önzetlen jóakaratnak embertársunk iránt. A kérdés valójában nem a kettő

együttléte az emberben, hanem egymáshoz való viszonyuk. Mert ha képes is az ember a jóaka
ratra, természettőlinkább arra hajlik, hogy - ha önérdeke ütközik a másik szeretetével- a maga
javát tegye a másiké elé. Önmagát ösztönszerűenjobban szereti, mint embertársát; s ha ez az ön
szeretet eluralkodik életében, fölforgatja a szeretet isteni rendjét: szeretete bűnössé válik. A jézu
si parancs azért új, mert a szeretetnek ezt az eredeti isteni rendjét akarja bennünk újra helyreállí-
t~. .

Milyen legyen Jézus szellemében az érosz és az ágápe viszonya? Mi a szeretet jézusi rendje?
Talán a test és lélek viszonyának mai felfogásával lehet ezt a legjobban szemléltetni. Az ember
- ahogyan ma gondolkodunk róla - nem két, egymásba illesztett különböző részből áll. A test
nem lakás, és a lélek nem a lakója. Az ember pszichofizikai egység. Az egész ember' test, és az
egész ember lélek: állati szervezetben élő személyi öntudat és szabadság. Am a kétfajta lét erői

át- meg átjárják egymást és szinte szétbonthatatlanul összeszövődnek: test és lélek teljes szimbió
zisban élnek. Mégis, ami az embert végső soron emberré, testét emberi testté teszi, az a lelke. Ez
teremti meg bonyolult pszichofizikai sokrétűségének belső egységét. Ez öntudatának és szabad
ságának szellemi gyökere. Ez avatja tudatos és felelős személlyé.

Amint a test és a lélek, úgy az éroszés az ágápe is szimbiózisban élnek az emberben: teljesen
átjárják egymást és szinte szétbonthatatlanul összeszövődnek.Ám az éroszi erők minden emberi
jelentősége mellett is, ami az embert Istenhez és embertársához való viszonyában teljes emberré,
Isten és ember barátjává teszi, az mégiscsak az ágápe. A megokolás egyszerű: az ember személyi
léte csak a lét teljes valóságában, az Istennel és emberrel való közösségben teljesül be - de az az
erő, ami ezt a közösséget megteremti, az ágápe, s nem az érosz,

Ez az ágápe azonban nem a mennyből száll belénk, hanem magának az emberi érosznak belső

átalakulásából születik: a jézusi metanoia gyümölcse. Tökéletesedési vágyam nagylelkű jóaka
rattá érése. Szeretetem önzéstől való megszabadulása. Megnyílásont a teljes valóság: Isten és az
ember felé. Vagyis az érosz ágápévá lényegülése: átlényegülés. amit Krisztus Lelke, az isteni Sze
retet visz végbe bennem. "Szeretet· az Isten: aki szeretetben él, az Istenben él és Isten őbenne"

(Iin 4,16).

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel,kettős sorközzel, megfelelő margóval)küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyitik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkimélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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