
Megismerni és hinni? 
A keresztény szeretetfelfogás sajátosságai és kihívásai 

Előrebocsátva, hogy véleményem kinyilvánításával 
semmiféle nyugalmat nem kívánok megzavarni, / 

világnézeti, vallási, tudományos vagy bármiféle más 
meggyőződést megrendíteni, (…) kötelességemnek 

tartom teljes szívemből, örömmel és vidáman 
kijelenteni, hogy — természetesen / számos más 

fontos érték mellett — a szeretet és a hit a két 
legfontosabb dolog, amit halandó ember / birtokolhat. 

(Kemény István: Közlemény) 
 
A szeretet emberlétünk egyetemes őstapasztalatai közé tartozik, teljes 
természetességgel szövi át életünk minden dimenzióját. Mibenléte 
szinte nem is szorul magyarázatra, ösztönösen tudjuk, érezzük, mikor 
valódi és mikor tettetett, felszabadító vagy manipulatív. Amikor mégis 
a fogalmak síkján kíséreljük megragadni ezt az alapvető tapasztalatot, 
ugyanabba a nehézségbe ütközünk, amelyet Szent Ágoston az idő fo-
galmával kapcsolatban fogalmazott meg: ha nem kérdezik tőlünk, tud-
juk, hogy mi, ha azonban kérdezőnek kell megmagyarázni, akkor rá-
döbbenünk, hogy mégsem tudjuk.1 A keresztény teológia kétezer éves 
történetét tekinthetjük úgy is, mint a szeretet valóságának egyre telje-
sebb, azonban sohasem kimerítő megértésére tett kísérletek sorozatát, 
amelynek gyökerénél elsősorban nem bölcseleti érdeklődés húzódik 
meg, hanem egy, az Ószövetségben elkezdődő és az Újszövetségben 
kiteljesedő tapasztalat, Isten szeretetét kinyilvánító események soro-
zata, amely értelmezést kíván, s mindeközben át is alakítja a benne ré-
szesülőket. 

De vajon az ezen alapuló keresztény felfogás mindenestül kü-
lönbözik-e a közös emberi őstapasztalattól? Azzal szemben állva 
fogalmazódik-e meg? Van-e az emberi szeretet összetett valóságá-
nak olyan vonása, amelynek nincs helye a keresztény gyakorlatban 
és gondolkodásmódban? A szeretetnek van-e olyan kitüntetett for-
mája, amely kizárólagos modellül szolgálhat a keresztény megértés 
számára? Magasabb rendű-e a kölcsönösséget és viszonzást kizáró, 
önzetlenül csak adni akaró, a saját javát semmibe vevő, érzelmek-
től független, heroikus szeretet a vágyódó, örömet, boldogságot és 
viszonzást kereső szeretetnél? Egyáltalán értékeli-e eléggé a keresz -
tény teológia a szeretet emberi jelenségét, vagy túl gyorsan akar túl-
lépni rajta, hogy Isten minden értelmet meghaladó szeretetéről be-
szélhessen? Ez utóbbi kérdést a közelmúltban Jean-Luc Marion 
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vetette fel a szerelem/szeretet fenomenológiai vizsgálata során, azt 
állítva, hogy bár a teológia ismeri a jelenséget, „talán túl sokat is tud 
róla ahhoz, hogy ne a saját értelmezését erőltesse rá az én esetem re, 
vagyis, hogy ne közvetlenül a Passió alapján akarja bagatellizál ni az 
én szenvedélyeimet — túl gyorsan akar a végére járni a dolog nak, és 
ezért sem a szerelem fenomenalitásához, sem annak immanens ér-
telméhez nem tud közel férkőzni”.2 Marion felvetése mindenkép-
pen elgondolkodtató, s kétségtelenül van benne igazság, másrészt 
azonban arra is ösztönöz, hogy a keresztény teológia újra számba 
vegye saját hagyományát, a szeretetről való reflexió gazdagságát 
és kiaknázatlan területeit. 

S habár a feladat szinte áttekinthetetlenül szerteágazó, nem vé-
letlen, hogy XVI. Benedek pápa a szeretet keresztény értelmezését 
és gyakorlatát választotta első enciklikája témájául, s annak első ré-
szében éppen a vitatott kérdésekben igyekszik utat mutatni a Szent-
írás és a hagyomány tükrében, azok kreatív újraolvasása által.3 Fő 
törekvése, hogy rámutasson a szeretetet a középpontba helyező, ab -
ból születő és táplálkozó keresztény hit sajátosságaira, másrészt pe -
dig, hogy előtérbe állítsa a sokrétű emberi tapasztalat, a hagyomány 
és az elméleti viták által szerteszabdalt valóság végső egységét és 
egységének logikáját. A keresztény lét mottójaként a jánosi mon-
datot jelöli meg: „Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret 
bennünket, és mi hittünk a szeretetnek” (1Jn 4,16). Amint magából 
az enciklikából is kitűnik, ez a megismerés és hit nem csupán pont-
szerű esemény sem az egyén, sem az egyház életében, hanem élet-
feladat és máig tartó folyamat, szüntelen figyelem és tettekre váltás 
gyümölcse, magának a szeretetnek az útja. 

A Krisztus-esemény által megismert isteni szeretetről való gon-
dolkodás tehát a kezdetektől kovász módjára járja át a keresztény teo-
 lógiát, megjelenve annak szinte minden témájában, de önálló traktá-
tust nem alkotva észrevétlenül formálja azt, mígnem napjainkra a 
vizsgálódás homlokterébe kerülve mintegy szétfeszíteni látszik a ha-
gyományos kereteket. Hogy megérthessük e folyamat néhány jelleg -
zetességét, a sajátosan keresztény szeretetfelfogás alakulását, vegyük 
szemügyre, ha mégoly vázlatosan is, annak egy-két fontos állomá-
sát, amelyek segítségével feltérképezhetjük e fejlődés mozgatórugóit 
és esetleges korlátait. 

A keresztény élet és gondolkodás sarokpontja Szent Ágoston 
teológiájában 

Jóllehet könyvtárnyi irodalom tárgyalja a Szent Ágoston-i szeretet-
felfogás különböző aspektusait, az egész egységben látása, a külön-
böző művekben elszórtan megjelenő gondolatmenetek rendszerbe 
foglalása próbára teszi még Ágoston teológiájának legszakavatot-
tabb ismerőit is.4 Ám többnyire bennfoglalt és töredékes jellege el-
lenére is világosan kitűnik, hogy Ágoston gondolkodását, melyet 

 

 

 

 

 

2Jean-Luc Marion: 
Az erotikus fenomén. 

(Ford. Szabó Zsigmond.) 
L’Harmattan – SZTE 

Filozófia Tanszék, 
Budapest, 2012, 9. 

 

 

 

 

3XVI. Benedek: 
Deus caritas est. 

(Ford. Diós István.) 
Szent István Társulat, 
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Tarsicius J. van Bavel 
összefoglalásából is: 
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elsősorban a Szentírás táplál, mennyire áthatja a szeretetről való ref-
lexió anélkül, hogy annak rendszerezetten tárgyát képezné. Magá-
nak a Szentírásnak a lényegi mondanivalóját és célját is ebben je-
löli meg; amint magyarázatában megjegyzi, ha János leveléből 
semmi mást nem tudnánk meg ezen az állításon kívül: „az Isten 
szeretet” (1Jn 4,8), s ha Isten Lelke a Szentírás összes többi lapján ke-
resztül is csak ennyit mondana számunkra, már az is bőven elegen -
dő volna.5 Ezért ha „valaki azt gondolja önmagáról, hogy megér-
tette a Szentírást vagy annak valamely részét, de e megértés által 
nem növekszik az Isten és a felebarát iránti kettős szeretete, akkor 
valójában nem értette meg azt”.6 Végső soron pedig akiben nincs 
szeretet, az tulajdonképpen Krisztus megtestesülését tagadja, aki-
ben Isten megmutatta irántunk való szeretetét.7 A szeretet tehát ke-
resztény életünk középpontja, s az üdvtörténet és a világ esemé-
nyeinek belső mozgatórugója is. 

Ágoston elméleti síkon is számot vet a szeretet valóságával, ame-
lyet mozgásként, irányulásként, törekvésként, az akarat dinamiz-
musából származó lendítő erőként határoz meg. Híres hasonlatával 
a szeretet olyan, mint a fizikai létezők súlya, mely a természet tör-
vényei szerint mindent nyugvópontja felé vonz, s így az embert 
végső céljához, Istenhez lendíti.8 Az akarat és a szeretet fogalmá-
nak összekapcsolása által új perspektívába állítja kora zűrzavaros 
elképzeléseit a szenvedélyek/érzelmek (passiones) mibenlétét és 
szerepét illetően, rámutatva arra a tényre, hogy az érzelmek nem a 
heroikus öntökéletesítésben játszanak szerepet, hanem a másik ja -
vát kereső magatartást szolgálják, s így azok oka és célja dönti el jó 
vagy káros voltukat; nem a tőlük való megszabadulás a cél (apatheia), 
hanem helyes megélésük: ha jó az ember akarata, az érzelmei is jók, 
ha viszont rossz szándék vezeti, az érzelmei is helytelenek lesznek 
(ahogyan például van üdvös és romboló harag is). Biblikus alapokon 
nyugvó értelmezésében a szeretetet mintegy kiemeli a szenvedélyek 
köréből, és önálló kategóriává, sajátos rendezőelvvé teszi, amely ott 
húzódik gyökerüknél, s mégsem azonos velük.9 A szeretet az élet 
mozgása, áramlása, kimozdít önmagunkból és a jónak tartott cél felé 
lendít, mintegy vonz a tárgya felé. A szeretet irányulása, tárgya dönti 
el az emberben lévő szenvedélyeknek és magának az embernek jó 
vagy rossz voltát, a keresztény életben pedig nem csupán termé-
szetes törekvés, hanem egyben Isten ajándéka is, a szívünkbe kiá-
rasztott Szentlélek által, akinek működését Ágoston a szőlőtő gyö-
keréhez hasonlítja, amely láthatatlanul táplálja és élteti Isten iránti 
szeretetünket. Ha ebből a gyökérből táplálkozik életünk, bármit te-
szünk, a szeretet műve lesz, ezt fejezi ki híres mondásában: „Sze-
ress, és tégy, amit akarsz!”10 Ez a szeretet vezet el minket Istenhez, 
a legfőbb jóhoz. 

Szent Ágoston teológiája tehát megnyitja az utat a szeretet átfogó 
értelmezéséhez, amely mind Isten, mind pedig az ember titkát ezen az 
optikán keresztül szemléli, ő maga azonban az útnak még csak egy 

Ages. Eerdmans, Grand 
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1999, 509–516. 
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6A keresztény tanításról 
I. XXXVI. 40. 

(Ford. Városi István 
és Böröczki Tamás.) 
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Megjegyzések a szeretet 
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Az ember krízise. 
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szakaszát járja végig, s ez leginkább szentháromság-teológiájában 
szembetűnő, ahol egy tömör megfogalmazásban felvillan a szenthá-
romságos szeretet eszméje: „ha a szeretetet látod, magát a Háromsá-
got látod”,11 de amelynek spekulatív lehetőségeit, egy rövid gondo-
latmeneten túl, nem aknázza ki. Nála a szeretet valósága központi 
ugyan, azonban még nem kap átfogó rendszerező elméleti keretet. 

Metafizikai és antropológiai kulcsfogalom Szent Tamás 
rendszerezésében 

Az ágostoni intuíciók együttese Aquinói Szent Tamásnál rendszerré 
teljesedik, több művében diszkurzívan tárgyalja a kérdést, ám még-
sem ír egyetlen, minden dimenziót átfogó összegzést a témáról. 
A szeretet valósága nála csodálatra méltó módon belesimul meta-
fizikai koncepciójába: az egész teremtett világban tetten érhető tö-
rekvés a jó felé a szeretet belső lényegét fedi fel különböző, egymás 
között hierarchiát alkotó szinteken.12 A természeti világ teremtett-
ségénél fogva a jóra, létteljességre törekszik, s e természetes szere-
tettel lendül célja felé; az érzékelni képes, élő létezők (növények, ál-
latok) is a javuk felé irányulnak ösztönös szeretetükkel; s végül az 
ember, a tudatos, szabad létező egyesíti magában az érzéki és az in-
tellektuális szeretet formáit: testbe ágyazott érzéki törekvőképessége 
a szeretet szenvedélyének/érzelmének székhelye, értelmi törek vő-
képessége pedig az intellektuális szeretet forrása, amely nem csak 
természete szerint, hanem tudatosan és szabadon is Istenre, a leg-
főbb jóra irányul. A szeretet így tehát analóg és az egész kozmosz te-
leológiáját biztosító fogalommá tágul, melyben a folytonosságot a 
jó felé való mozgás mozzanata biztosítja. 

Antropológiájában ily módon a szeretetnek háromféle szintjét 
különbözteti meg: a szeretet érzelmét, mely szeretetfelfogása alap-
paradigmáját adja, az értelmi/szellemi szeretet analóg érzelmisé-
gét és az Istentől ajándékba kapott caritas isteni erényét. E három 
egysége alakítja az ember útját az Istennel való végső egyesülés felé. 
S hogy pontosan mi Szent Tamás számára a szeretet definíciója? 
Sokféleképpen fogalmazza meg lényegét: mozgás a jó felé, öröm a jó 
miatt, a jóval való közös természetűség, érzelmi egyesülés, vágyódás 
a jó felé, önmagából való kilépés, a másik felé irányulás. A személyek 
közötti viszonyokban a másik javának akarása, amely nem puszta jó-
akarat, hanem érzelmi összetevője is van. Alapvető értelmező mo-
dellként Szent Tamás a barátság arisztotelészi fogalmát választja, 
amely érzékelteti két szabad fél önzetlen és egyben boldogságot 
adó életközösségét, s a Szentírásból ihletet merítve (vö. Jn 15,15) 
merészen Isten és ember aszimmetrikus, szabad, bensőséges kap-
csolatára is alkalmazza azt. A barátság fenomenológiája így legin-
kább a szeretet szellemi és természetfeletti dimenzióját világítja 
meg, a három szint (testi-érzéki, szellemi, kegyelmi) összefonódá-
sának mikéntje és pontos különbségei bizonyos fokig homályban 

11A Szentháromságról 
VIII. 8. 12. 

(Ford. Gál Ferenc.) 
Szent István Társulat, 
Budapest, 1985, 257. 
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maradnak. Rendkívül összetett szeretettanában Isten lényegéről 
mint szeretetről, Isten önmaga iránti benső szentháromságos sze-
retetéről is szól az Ágoston által kijelölt úton tovább menve, ám 
még ő sem fejti ki az ágostoni intuíció („ha a szeretetet látod, magát 
a Háromságot látod”) mélyebb következményeit. 

Teológiai és ontológiai rendezőelv Hans Urs von Balthasar 
gondolkodásában 

A megkezdett úton a 20. századi teológiában Hans Urs von Baltha-
sar megy a legtovább. Azt mondhatnánk, hogy ő az első olyan teo-
lógus, akinél a szeretetről való reflexió már teljességgel szétfeszíteni 
látszik a hagyományos kereteket: többé nem egy előre adott rend-
szerbe simul bravúrosan bele (mint Szent Tamás esetében láthattuk), 
hanem maga válik rendszerteremtő erővé, a teológia értelmező kul-
csává, s egyben egy újfajta metafizika körvonalait is láttatni engedi.13 
Ez az újfajta megközelítésmód azután közvetve vagy közvetlenül, 
nyíltan vagy bennfoglaltan, maradandó hatást fejt ki napjaink teoló-
giai gondolkodásmódjára is. Balthasarnak nem célkitűzése, hogy 
egyetlen nagy összegzésben vagy akár csak több részterület vizsgá-
lata által a szeretet tartalmát és dimenzióit rendszerezően tárgyalja, 
az ő szeme előtt célként a keresztény hit egészének egységben látása, 
benső koherenciájának és hitelességének felmutatása lebeg. Egész 
életműve tulajdonképpen annak az alapfelismerésnek illusztrációja, 
hogy a szeretet isteni valósága adja egyrészt a keresztény hit indíté-
kát, mindent egységbe foglaló tárgyát és végső alapját, másrészt pe -
dig, hogy ez a szeretet áll valamiképpen a lét misztériumának végső 
gyökerénél is. 

Szemlélő tekintete a szeretet analóg mintázatait olvassa ki mind 
a teremtett világ — s legfőképpen az emberi léttapasztalat — alap-
törvényeiből és a létezés misztériumából, mind a Krisztus-esemény 
történéseiből és tényéből, mind pedig a szentháromsági személyek 
benső életfolyamataiból. E mintázatok közös gyökere magának a 
szentháromságos isteni szeretetnek a valóságában rejlik, amelyet 
Balthasar szabadságból fakadó, szüntelenül túllendülő és túláradó 
önajándékozásként, a mindig új örök többleteként, szabadon önki-
üresítő szegénység és befogadó gazdagság mozgásaként, örökké-
való élet-eseményeként ír le. Nála tehát sokrétűen kibomlanak az 
ágostoni felvetés következményei, a Szentháromság benső életét 
szemlélve immár valóban magát a szeretetet látjuk őseredeti for-
májában, s e szeretet önajándékozó, önkiüresítő és ezáltal végtele-
nül gazdagító dinamizmusa és ennek logikája lesz nyilvánvalóvá 
Krisztus megtestesülésében, értünk való létében, kereszthalálában 
és feltámadásában. 

S hogy hogyan jelenik meg mindennek az előképe az emberi ta-
pasztalatban? Balthasar leginkább a szeretetben való megismerés 
jelenségét járja körül a személyközi kapcsolatokban, amelyet a sza-
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Szent István Társulat, 

Budapest, 2012, 13–85. 

166



bad önfeltárulás és elfogadás, az önkiüresítő önátadás szegénysége 
és gazdagsága, a másikat újjáteremtő erő, az egymást gazdagító 
együttnövekedés jellemez. Ennek kitüntetett példája számára az  
anya–gyermek kapcsolata — az archetipikus Én–Te kapcsolat —, 
amelyet a szeretetről szerzett első léttapasztalatként értelmez: az 
anya megelőző „abszolút” szeretete ébreszti öntudatra a gyermeket 
és helyezi a megszólítottság helyzetébe, amelyre szabad válaszként 
születik meg a gyermekben a viszontszeretet, és bontakoztatja ki 
önálló személy voltát. A szerető személlyel való kapcsolat konkrét 
fenomenológiája képezi az alapját Balthasar általános létmegértésé-
nek is, amelyhez a tapasztalat nyújtotta intuíción keresztül közelít, 
megsejtve a lét forrásánál a legvégső alap nélküli alapot, a szeretet 
önajándékozó kimeríthetetlen gazdagságát és önkiüresítő szegény-
ségét, s egyben a léttulajdonságoknak (egy, igaz, jó, szép) a szeretet 
egy- egy dimenzióját felfedő végső egységét. 

Amint láthatjuk, csakúgy, mint Szent Tamásnál, Balthasar gon-
dolkodásában is mindent átfogó valóság a szeretet jelensége (lét, ant-
ropológia, Isten), nála azonban nem a létezők természetének meg-
felelő jó felé irányuló metafizikai törekvés az alapja, hanem inkább 
a személyként elgondolt jó szabad kiárasztása, mindent megelőző és 
mindig új ajándéka. A megelőző szeretet megdöbbentő újdonsága 
kelti fel a vágyat a viszontszeretetre, a szeretet nem belőlünk indul 
ki, hanem mindig egy másiktól érkezik felénk. Jézus Krisztus vég-
sőkig elmenő önkiüresítésének (kenózisának) biblikus gondolata 
nyitja meg az utat a szeretet ilyenfajta lényegének felismeréséhez, 
a szabad önajándékozás kiüresítően gazdag gesztusához. Baltha-
sar nagyszabású teológiai vállalkozása perspektívaváltást eredmé-
nyez, és további reflexióra ösztönöz, egyrészt a szeretet fenomeno-
lógiája terén, amelyről meggyőző erővel mutatja be, hogy belőle 
Istennel való kapcsolatunk eredeti tapasztalata felé nyílik út, más-
részt pedig a metafizikai gondolkodásban, amelynek immár át kell 
formálódnia a léten túli, alap nélküli alap, a szeretet valóságának és 
tevékenységének értő megragadására.14 

Dimenziók és modellek 

Míg Balthasar szentháromság-teológiája megvilágító erővel képes 
kibontani az ágostoni felismerés tartalmát, Isten szentháromságos 
szeretetként való elgondolásának módját, mindennek előképe és 
tükre az emberi szeretet fenomenológiájában további vizsgálódásra 
ösztönöz. A Szent Tamás-i barátság modellje és a balthasari anya–
gyermek kapcsolat paradigmája ugyan sok fontos aspektusát tárják 
fel a szeretet valóságának, ám mégsem bizonyulnak elégségesnek 
annak átfogó megragadására. Kirajzolódik belőlük a személyek kö-
zötti harmónia, életközösség, az adás és elfogadás öröme, a másik 
teremtő igenlése, a megelőlegezett bizalom életadó ereje, a meg-
szólítottság elsődleges volta, az önzetlen jóság emberformáló cso-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14Tulajdonképpen e 
kettős utat járja be 
Vető Miklós két fő 

művében, a metafizika 
kiterjesztésében 

(L’Élargissement de la 
métaphysique. Hermann, 
Paris, 2012) és a szeretet 

átfogó fenomenológiai 
elemzésében (Court traité 
sur l’amour. L’Harmattan, 

Paris, 2020). 
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dája, az együttlét boldogító erőtere. Megjelenik bennük a kizáróla-
gosság és az állandóság mozzanata is, azonban mindezek csak vi-
szonylagosak: a barátság nem jelent feltétlenül életre szóló elköte-
le ződést, és irányulhat több személyre is; a gyermek felnő és 
szükségszerűen megváltozik édesanyjához fűződő viszonya. Van-e 
a szeretetnek teljesebb paradigmája, olyan, amelyben még inkább 
feltárul Isten és ember kapcsolatának misztériuma? 

Az utóbbi évtizedek teológiája egyre inkább középpontba állítja 
a nő és a férfi közti szerelmet mint a szeretet általános jelenségének 
őstípusát, legerőteljesebb tapasztalatát, visszanyerve ezáltal a ko-
rábbi modellek által peremre szorított test-lélek egység dimenzió-
ját, s mintegy újraolvasva a bibliai tanúságtételt Isten és Izrael, Isten 
és ember szeretetkapcsolatának jelentőségéről.15 A testben megélt 
szerelem fenoménjének kortárs teológiai-filozófiai olvasatai nagy-
ban elmélyítik e kimeríthetetlen titokkal való számvetés lehetősé-
geit. A házastársi szerelemben egységet alkot az örömre vágyódó 
erósz és az önzetlenül ajándékozó agapé, test és lélek összjátéka, 
önátadó eksztázis és boldogító egyesülés. A szerelem váratlanul fel-
lobbanó, újdonságot teremtő lángja két ember kizárólagosságon és 
véglegességen alapuló barátságát hozza létre, amelyben megvaló-
sul az aszimmetrikus és nem kikényszerített kölcsönösség, a másik 
szabadságát mindinkább növelő egység, az akarat, gondolkodás és 
érzés közössége. Az is nyilvánvalóvá válik, hogy ennek a szeretetnek 
megélése életfeladat, nem statikus, készen kapott valóság, hanem idő-
ben bomlik ki, érlelődik, és a mind nagyobb teljesség felé tart. A há-
zastársi szerelem paradigmája pedig teljes természetességgel nyitja 
meg az utat a családban megvalósuló szeretetkapcsolatok változa-
tos formáinak feltérképezéséhez. 

S hogy miért nehéz meghatározni a szeretet lényegét? Talán 
azért, mivel számtalan dimenziója, kimeríthetetlen gazdagsága el-
lenére is egységet teremtő valóság, nemcsak az egyes ember min-
den erőforrását és tevékenységét egyesíti, hanem két személy sza-
bad és egyedi szeretetét is nagyobb egységbe foglalja. Vető Miklós 
inspiráló elemzése szerint olyan újdonságot létrehozó eredendő 
szintézis, amely az emberi élet lehető legteljesebb műveként bon-
takozik ki.16 Korlátaiban és esetlegességében is Isten mindent meg-
előző és minden várakozásunkat felülmúló szeretetére mutat, és 
hordozza az Isten–ember kapcsolat alapvető jegyeit. S mindez visz-
szavezet minket Szent Ágoston felismeréseihez a szeretet központi 
voltáról és tulajdonképpen szintetizáló erejéről (a Szentírás megér-
tésében, emberségünk alapjánál és a Szentháromság Egy Isten tit-
kának megragadásában), amelyek óta hosszú utat járt be a keresz-
tény teológia és az ihletéséből táplálkozó filozófia. Az út azonban 
folytatódik, kíváncsian várjuk, merre vezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15Ezt teszi, többek között, 
a Deus caritas est 

enciklika első része is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16Miklos Vetö: 
Court traité sur l’amour, 

 i. m. 155.

168


