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A Megélt Szeretet – A II. János Pál 
életével írott ötödik Evangélium
 
Az ökumenikus dialógus II. János Pál tanításában

Bevezetés
Az ember az idők kezdetétől fogva kere-

si a választ a szubjektumával kapcsolatban 
felmerülő kérdésekre. A modern korban fe-
dezték fel a tudatos szubjektumot, az „én”-t, 
amely az ú.n. dialogikus perszonalizmus 
szerint az ember és ember közti kapcsolat-
ban alakul ki. A dialogikus perszonalizmus 
alapvető megállapítása azt fedi fel, hogy az 
ember csak a másik emberrel való kapcso-
latban válhat személlyé. Ha ezt a teológia 
dimenziójába helyezzük, ki kell monda-
nunk, hogy az ember csak az Istennel és az 
önmagával kialakított kapcsolatban válik 
személlyé. Személyes létezése tehát a kap-
csolatban való létezés. Így alakul ki a dia-
lógus első formája. Az ember a dialogikus 
relációban fedezi fel saját szubjektumát és 
személyiségét. Ennek köszönhetően nem-
csak magát fedezi fel, hanem azokat az ér-
tékeket is, amelyekre teljes értékrendszerét 
és életének minőségét építi. 

Ebben az rendszerben fontos érték a sze-
retet, amelyről a Szentírás a következőket 
mondja: Most azért megmarad a hit, re-
mény, szeretet, e három; ezek között pedig 
a legnagyobb a szeretet. Hozzá kellene ten-
nünk, hogy itt nem egy elméleti szeretetről 
van szó, hanem az élő szeretetről, a min-
dennapi életben megvalósított szeretetről. 
Ez a szeretet számos valóságot határoz meg, 

amelyek nem létezhetnek nélküle. Az egyik 
ilyen valóság az ökumenzimus, az ökume-
nizmusban pedig fontos szerepe van a dia-
lógusnak, amelynek csak akkor van értel-
me, ha a szeretet talajára épül. Az önmagát 
személyként felfedezni és meghatározni vá-
gyó embernek a másikkal párbeszédbe kell 
lépnie. A másik ember nélkülözhetetlen a 
saját személyiségem felfedezéséhez. Ebben 
a folyamatban négy alapvető kapcsolatfajtát 
kell megkülönböztetnünk: először az Isten-
nel, a Transzcendenciával való kapcsolatot, 
majd a másik emberrel, a teremtett világgal 
és végül az önmagunkkal való kapcsolatot.

1. A szeretet mint érték 
A szeretet az emberi élet alapvető értéke. 

Az embert Isten a saját képére és hasonla-
tosságára teremtette: szeretetből szólította 
életbe, s egyúttal szeretetre rendelte (...). 
Így a szeretet minden egyes ember alap-
vető és természetszerű hivatása.” (II. János 
Pál FC, 11). A kereszténység a szeretetetre 
az emberiség és az egyes ember helyes fej-
lődésének nélkülözhetetlen tényezőjeként 
tekint, amely teremtő-aktivizáló funkci-
óval rendelkezik. A szeretet inspirálja az 
ember döntéseit, aktivizálja és irányítja őt 
az életben. A szeretet magának a létezésnek 
is ösztönzője, amelynek értelmet is ad. A 
természetes és a természetfeletti élet alap-
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ja, amely meghatározza az ember sokszintű 
fejlődését: bilológiai, pszichológiai, morális 
és vallási téren1.

A szeretetet meg lehet határozni olyan 
szemléletmódként is, amely az emberben 
kognitív-érzelmi struktúrát alakít ki. Meg 
kell különböztetni az érzelmeket, azaz az 
aktuális átmeneti folyamatokat az ilyen 
élmények állandó rendszerétől, tehát a 
megfelelő szemléletmódtól. A folyamat-
szeretet és a szemléletmód-szeretet közötti 
megkülönböztetésből fakad, hogy a szere-
tetet tanulni és tanítani kell. Maria Grzy-
wak-Kaczyńska szerint a szeretet fogalmát 
a következőképp lehet meghatározni: „Az 
embernek egy valamilyen tárgyra irányuló 
pozitív hozzáállása, amely a tárgy különle-
ges tetszésében nyilvánul meg, és egy töb-
bé-kevésbé erős törekvés kapcsolódik hoz-
zá, amely a tárgyra, a vele való egyesülésre, 
azonosulásra és teljes közösségre irányul”2. 
A szeretet tökéletes meghatározása nem le-
hetséges, mivel ez egy dinamikus érték és 
szemléletmód. Az alapvető, hiteles szeretet 
mindig ugyanaz, de számos alakja létezik, 
mint az Isten iránti szeretet, az emberi, a 
családi és az erotikus szeretet, valamint a 
természetes és a természetfeletti szeretet.

Az amerikai filozófus és pszichológus E 
Fromm a „Szeretet művészete” című mű-
vében bemutatja az alapvető emberi sze-
retet és az Isten iránti szeretet folyamatait 
és elemeit. A szeretet minden fajtájának az 
a kiindulópontja, hogy meglátunk valami 
lelki vagy érzéki értéket Istenben, a má-
sik emberben, a hazában, a természetben. 
Amikor elménk vagy szemünk meglátja az 
értéket (szépség, jóság), akaratunk spontán 
módon az érték felé fordul, közel akar hoz-
zá kerülni, sőt, egyesülni akar vele: Isten-
nel, a másik emberrel vagy akár egy szép 

növénnyel. A születő szeretet folyamatának 
következő fázisa és eleme a felfedezett ér-
ték iránti tisztelet. Az Istennel való kapcso-
latban ez a dicsőítés és az imádás aktusa. 
A szárba szökkenő szeretet további nagyon 
fontos eleme a jóakarat. Ez az értékes létező 
javára való autentikus vágyban nyilvánul 
meg. A jóakarat a növekvő szeretet mér-
földköve, az egocentrikus szemléletmódból 
az altruista szemléletmódra való váltás ak-
tusa. Nagyobb örömet szerez az embernek 
adni mint kapni. A jóakarat szemléletmód-
jához szétválaszthatatlanul kapcsolódik a 
gondoskodás és a felelősség. A gondosko-
dás az értékes létező biztonságára és javai-
nak biztosítására irányul. Az alapvető sze-
retet csúcsa és vizsgája is az értékért hozott 
– elsősorban személyes - áldozatra való 
készség. E. Fromm kiemeli, hogy a szeretet 
csúcsa az, ha magunkból adunk valami ér-
tékeset, sőt, teljes önmagunkat odaadjuk3. 
Jézus Krisztus így tanít minket: „Senkinek 
nincs nagyobb szeretete annál, mint aki 
életét adja barátaiért” (J 15,13).

Ezt az áldozatot Jézus meghozta, ön-
magát adta a bűnös emberekért. Ő a leg-
nagyobb szeretettel szeretett minket. Szá-
munkra, keresztények számára a mérték 
Krisztus szeretete, amely elvezette őt a 
keresztig, ehhez kell felnőnünk. Az érdek 
nélküli szeretet mindennapos cselekedetei 
köteleznek arra, hogy másokért adjuk éle-
tünket. Az ember ezt akkor teszi meg, ami-
kor mindent elpusztít, amely az eredendő 
bűntől származik: az egoizmusát, a gőgjét, 
a fontosság, a birtoklás iránti vágyakozását, 
az egészségtelen ambíciókat, a lustaságot 
és más olyan hibákat, amelyek saját hozzá-
férhetetlen világába zárják. A saját énünk 
feláldozása révén az ember másokért kezd 
élni, érzékennyé válik a másik iránt, nyitott 
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lesz annak lelki és erkölcsi szükségleteire 
és igyekszik lehetőségeihez mérten ezeket 
kielégíteni4.

Az ember annyira szeret, amennyit haj-
landó feláldozni, átadni a másiknak – Is-
tennek vagy embernek. Az adásnak ez a 
felfogása a hiteles szeretet vizsgája. A sze-
retet csúcsát a keresztények görög szóval 
agapénak nevezték. Ez az alapvető szere-
tet, amelyet a természetfeletti kegyelem 
tölt el. Az agapé olyan benső életet jelent, 
amelyben a három Isteni Személy abszolút 
egységet képez. A kifejezés jelenti a szere-
tet isteni módját az „én” teljes átadását a 
„te” számára. Ebben a hitben, amelyben az 
ember tetteivel bizonyítja az agapé-szeretet 
iránti készségét és képességét és ezeket Is-
ten és a felebarátok felé fejleszti, hasonlóvá 
válik a Szentháromsághoz – az ember egy-
sége Istennel és Isten egysége az emberrel. 
Krisztus ezt az egységet rövid formában 
úgy határozta meg, mint a teremtés törvé-
nyének abszolút megvalósulását: „Legye-
nek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám 
bennem vagy s én benned, úgy legyenek 
ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a 
világ, hogy te küldtél engem (...), hogy így 
ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja 
a világ, hogy te küldtél engem, és szereted 
őket, amint engem szerettél” (Jn 17,20-
23)5. „Isten szeretet” (Jn 4,8). Ugyanazzal 
a szeretettel, amellyel az Atya évszázadok 
óta szereti a Fiút a Szentlélekben, szereti 
az embereket is. Isten szeretetből teremtet-
te az embert, hogy megossza vele életét és 
boldogságát. Amikor az ember bűnbe esett, 
Isten elhatározta, hogy megmenti őt és üd-
vözíti. Ettől a szeretettől vezetve választot-
ta ki Izráel népét, amelyet gondoskodással 

vett körül, hogy e népen keresztül készítse 
elő a világ megváltását. Isten szeretetének 
legnagyobb bizonyítékát akkor adta, ami-
kor elküldte Fiát, Jézust, hogy megajándé-
kozza az embereket saját szeretetével, hogy 
szenvedése, halála és feltámadása által 
győzedelmeskedjen a halál és az egoizmus 
felett. Isten szeretete Krisztus által jött az 
emberek közé, hogy Istennel és egymással 
egyesítse őket6. A saját énje megtalálásában 
az embernek saját személyiségét kell meg-
valósítania, ezt peddig csak akkor tudja 
megtenni, amikor az agapéban kinyílik az 
emberi és az isteni „te”-re7. 

A természetfeletti szeretet magába fog-
lalja önmagunk, az emberek és az Isten 
szeretetét is. Jézus Krisztus szóval és tettel 
tanítja nekünk ezt a szeretetet, mint a leg-
nagyobb erkölcsi jót. A törvénytudó kér-
désére: melyik parancs a legfőbb, Jézus azt 
feleli: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szí-
vedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 
Ez a legnagyobb, az első parancs. A máso-
dik hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, 
mint saját magadat.” (Mt 22,37-39) Jézus 
teszi meg minden más parancs feltételének 
a szeretetet. ”Ezen a két parancson alapszik 
az egész törvény és a próféták” (Mt 22,40).

A szeretet az örök élet, de a földi békének 
és boldogságnak is megkerülhetetlen felté-
tele. Így következetesen mindent át kell hat-
nia, mindent ennek a szeretetnek kell alá-
rendelni. A létezés, az élet és cselekvés prob-
lémáit minden szinten a szeretet fényében és 
a szeretetre irányulóan kell vizsgálni8.

Önmagunk szeretete a valódi szere-
tet lényeges feltétele. „Ha nem szereted 
magadat, nem szerethetsz másokat sem” 
- mondja Szent Ágoston. Nem lehet hite-
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lesen szeretni önmagunkat, ha nem szere-
tünk másokat, mivel csak más emberekkel 
kialakított közösségen keresztül erősítjük 
meg és fejlesztjük személyiségünket. Az 
egoizmus nélküli önszeretet a felebarátunk 
szeretetének előképe9.

Jézus urunk megtanítja nekünk, hogy mi-
lyen módon tudjuk szeretni a másik embert, 
amikor az Apostolok lábának megmosása 
után az Utolsó Vacsorán azt mondja: „Új 
parancsot adok nektek: Szeressétek egy-
mást! Amint én szerettelek benneteket, úgy 
szeressétek ti is egymást” (J.13,34). A ter-
mészetfeletti szeretet azt jelenti, hogy „Isten 
szeretetével szeretünk, és azt szeretjük, amit 
Isten szeret, ugyanazon a módon, ahogy Is-
ten szeret, tehát annak a szeretetnek az ere-
jével, amely az Istentől származik, mert „a 
szeretet Istentől van” (J 4,7) – és a Szentlélek 
erősíti meg az emberi szívekben”10.

A másik ember szeretetének szavak-
ban és tettekben is meg kell nyilvánulnia. 
Akármilyen gyönyörűen hangoztatjuk is, 
a puszta beszéd nem jelenti még feleba-
rátunk szeretetét. Az agapé nem gyenge 
és passzív szeretet. Aktív szeretet, amely 
megértést és minden ember felé irányuló 
jóakaratot jelent. A valódi szeretet realisz-
tikus, figyelembe veszi az ember lelki és 
materiális szükségleteit. A felebarátoknak 
nyújtott segítségben nyilvánul meg, amely 
nemcsak materiális értékeket öleli fel, ha-
nem elsősorban az önfeláldozást: az időnk, 
szívünk és saját magunk feláldozását. A fe-
lebarátunk szeretetének parancsa minden 
emberre kiterjed. A keresztény interpre-
táció szerint az univerzális szeretet akkor 
lehetséges, amikor Isten körül egyesülünk, 
és benne szeretünk minden embert11.

Minden ember intencionális szeretete 
azokkal kapcsolatban nyer aktuális formát, 
akikkel életünk során találkozunk. A fele-
barátok szeretete tehát szorosan összefügg 
Isten szeretetével: nem szerethetjük Istent 
ha nem szeretjük a felebarátunkat. Isten 
szeretete nem megszünteti a felebaráti sze-
retetet, hanem kötelező érvényűvé teszi és 
elmélyíti. Minél érettebb a felebaráti szere-
tet, annál hitelesebb Isten szeretete, Istent 
mindenekfelett kell szeretni. Isten, a sze-
mélyes és az abszolút szeretet a szeretetak-
tusokon keresztül válik hozzáférhetővé az 
ember számára. A szeretetnek számos for-
mája létezik, ezek közül a legmagasabb Is-
ten szeretete. Ő az, aki az embert leginkább 
gazdagítja, aktivizálja és aki létezésének tar-
tós értelmet ad12. Az agapé olyan szeretet, 
amely emberi közösséget teremt, és amely 
a közösség megőrzését és elmélyítését cé-
lozza. E. Fromm írja: „ez az erő [a szeretet] 
tartja össze az emberi fajt, a törzset, a csa-
ládot, a társadalmat. [...] Szeretet nélkül az 
emberiség nem létezhet egy napig sem”13.

II. János Pál pápa “Familiaris consortio” 
című apostoli buzdításában megmutatja a 
szeretetet mint a családi közösség forrását és 
erejét: „miként szeretet nélkül a család nem 
személyes közösség, úgy szeretet nélkül a csa-
lád nem élhet, nem gyarapodhat és nem tö-
kéletesedhet mint személyes közösség.” (FC 
18). „a szeretet az az erő, amely a családtagok 
mint személyek között kölcsönös kapcsolato-
kat ápol, s ezáltal az otthon közösségét létre-
hozza és életben tartja” (FC 21).

A szeretet az individuumukat megőrző 
személyek közössége. Nem a másik em-
ber birtoklása, hanem saját értékünk és 
saját magunk feláldozása a másik számá-



TANULMÁNYOK

73

14 Jan Paweł II., Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym - Familia-

ris consortio. [w:] Wychowanie do miłości. Praca zbiorowa pod red. ks. bp prof. dr K. Majdańskiego. Warszawa 1987
15 G. Urbaniak., Istota miłości: [w:] „Młodzi i Miłość”. Wrocław 1997
16 Jan Paweł., jw.

ra. Készen áll az emberi közösség nevében 
az önfeláldozásra, a nagylelkűségre és a 
megbocsátásra. „A szeretet akkor valódi, 
amikor a személyek és közösségek javát 
szolgálja és ezekkel a javakkal másokat is 
megajándékoz”14.

Az agapé érdek nélküli szeretet, amely 
nem a saját javára törekszik, hanem a feleba-
rátéra. Függetlenül attól, hogy szimpatikus 
vagy nem szimpatikus, barát vagy ellenség, 
az agapé mindenki felé irányul. Az ilyen ter-
mészetfeletti szeretet példáját nyújtotta Te-
réz anya, akiről II. János Pál pápa azt mond-
ta, hogy ő Krisztus szeretetének legkiválóbb 
kifejezője, a szentségre való hivást pedig 
tökéletesen megvalósította. Teréz anya a 
legszegényebb, az éhező a leprás emberhez 
is lehajolt, ahhoz, aki az utcán haldoklott, a 
magányos, elhagyott emberhez is. Ebben az 
emberben is Jézus Krisztust látta és szeret-
te. Íme az ő szavai: „Valóban kereszténynek 
lenni azt jelenti, hogy elfogadjuk Krisztust, 
hogy mindannyian egymás számára Krisz-
tussá válunk, tehát úgy szeretünk, ahogy 
szeretve érezzük magunkat, ahogy Krisztus 
szeretett minket a kereszten, kölcsönösen 
szeretjük egymást és magunkat másoknak 
feláldozzuk”15. A Krisztus által kinyilvání-
tott szeretet, „az a szeretet, amelynek Pál 
apostol himnuszának sorait szentelte a Ko-
rinthusiaknak írt első levelében [...] minden 
bizonnyal nagyon sokat követel tőlünk, és 
így alakítja az ember valódi javát és sugároz-
za a valódi jót”16.

2. szeretet kArol WojtyłA 
kArdinális értelmezéséBen

Karol Wojtyła szerint a szeretet sok fá-
zisú, nem egyöntetű jelenség. A szeretetet 
csak alkotóelemei összességének egymást 

kiegészítő megléte alkotja. A szeretet egyik 
összetevője, amely gyakran elsőként jut 
szóhoz, a tetszés. A tetszés nem egy tudatos 
reflexió, átgondolt szemléletmód vagy elha-
tározás eredménye. Az értelem részvétele 
nélkül lép működésbe. Vonatkozhat a tet-
szésünk tárgyának érzéki-szexuális értéke-
ire, de intellektuális, erkölcsi vagy lelki tu-
lajdonságaira is. Hogy tetszésünk tárgyához 
közel legyünk, hogy részévé válhassunk, 
bizonyos viselkedésformákkal gazdagítjuk 
létezésünket. A tetszésünk minden bizony-
nyal tartósabb jellegű lesz, ha nem csak az 
ember külső szépségére, hanem belső tulaj-
donságaira is vonatkozik. Az ilyen tetszés-
ből fejlődhet ki a szeretet, bár nem elegendő 
sokoldalú kifejlődéséhez.

A tetszéshez hasonlóan az emberi termé-
szetben gyökerezik a vágyakozás is. A má-
sik ember iránti kizárólag önmagunk javát 
néző vágyakozás ellentétes a szeretet fogal-
mával, amelyben hangsúlyosabb a másik 
ember javának akarása.

A szeretet következő eleme az érzelem. 
Az érzelem-szeretetet számos alkalommal 
azonosíthatjuk a lelki szeretettel. Ugyanis 
gyakran, amikor saját tetszésünket kizáró-
lag a benyomásokra alapozzuk, nem a sze-
retetünk tárgyának tulajdonságaira vonat-
kozó igazság, hanem inkább saját képzete-
ink fontosak számunkra. Jó, ha a szeretet 
összetevője a baráti jóindulat, amely a má-
sik javának akarásában mutatkozik meg. 

A szeretet jóindulatú szemléletmódot 
követel, amelyben meg kell jelennie a sze-
mély értékének megerősítésének. Itt már 
nem a látótér elhomályosulásával van dol-
gunk mint a tetszés esetében. A személy 
értékének megerősítése azt teszi lehetővé, 
hogy kitartsunk a személy mellett ennek 
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światem współczesnym, por. A. Różyło, Papieska metoda dialogu o świecie współczesnym [w:] J. Zimny i N. Nycz-

kało (red.), Semper in altum, Stalowa Wola 2010, s. 167-186.

betegségében, gyenge pillanataiban. A sze-
mély értékének megerősítése az egész sze-
mélynek más kontextust ad17. 

3. ii. jános Pál szeretetének 
gyümölcse Az „ötödik” 
evAngélium

Amikor a sajtó hírül adta a Pápa halálát, 
néhány percre rá -pedig este volt – felhívott 
a Radio Kielce egyik riportere. Rögtön az ele-
jén feltett egy nagyon fontos kérdést: Ki volt 
Önnek II. János Pál? Mivel arra számítottam, 
hogy a kérdés a Pápa halálával lesz ikább kap-
csolatos, nagyon meglepődtem, és rövid gon-
dolkodás után azt válaszoltam, hogy II. János 
Pál számomra az ötödik evangélium volt, és 
az is marad. A riporter arra kért, hogy ma-
gyarázzam meg, amit mondtam. Ugyan ak-
kor ezt nem tudtam kifejteni, hiszen éppen a 
sandomierzi székesegyházba indultam, hogy 
a sokak számára Magyarországon is ismert 
Andrzej Dzięga által vezetett imához csat-
lakozzam, erről a témáról többet is akartam 
mondani. Néhány nappal később egy cikket 
írtam erről, amelyben megírtam, miért hasz-
náltam ezt a kifejezést. Röviden ugyanis azt 
lehet mondani, hogy mind a négy evangéli-
umot átszövi a szeretet. Ez a könyvek fő tar-
talma. Ha megnézzük II. János Pál személyét, 
minden kétely nélkül azt mondhatjuk, hogy a 
szeretet embere volt. Elég felidézni zarándok-
útjait, találkozóit, audienciáit, amelyek során 
minden emberhez odafordult, különösen 
azok felé, akik szeretetre éheztek – a betegek, 
a gyerekek és a fiatalok felé. Ezért az ötödik 
evangélium szimbóluma és jele II. János Pál 
szeretete Isten és minden ember felé. 

Ha II. János Pál pápa szeretetének gyü-
mölcseiről mint az ötödik evangéliumról 
beszélünk, szeretetének számos aspektusát 
fel kell idéznünk. Ezt azonban nem tudjuk 
a jelen cikk keretein belül megtenni, hiszen 
ez egy hatalmas és nagyon összetett téma. A 
mai konferencia témájához igazodva tehát 
csak egy aspektust idézek fel, amely szintén 
tartalmazza a szeretetet. Pontifikátusának, 
szolgálatának ez a különleges dimenziója, 
aspektusa az ökumenzimus. Mivel a konfe-
rencia az ökumenizmusról szól, rexlexióim 
az ökumenikus egységet építő szeretet kö-
rül fog forogni.

Ahogy tudjuk, a keresztény egyházak 
egyesülése a II. Vatikáni Zsinaton elhang-
zott programban szerepelt. A Zsinat befe-
jeződése óta már nagyon sok lépés történt 
ebben az ügyben, és az eltelt évek ellenére 
ebben az erőfeszítésében Jézus hő imá-
jától sarkallva az Egyház nem gyengült: 
„Legyenek mindnyájan egyek (Jn, 17, 21). 
Az ökumené szellemében való élet a kato-
likusok számára ma már nem csak egy al-
ternatíva, hanem kötelezettség, amelynek 
különösen az igazság szeretetében kell 
megnyilvánulnia, hiszen az igazság szere-
tete, ahogy II. János Pál írja a keresztények 
közötti teljes közösség hiteles keresésének 
legmélyebb dimenziója18. Az ökumenikus 
szellemben való élet eme aspektusának – 
az igazság szeretetének – érdemes több 
figyelmet szentelni.

II. János Pál a V. Messori nevű újságíróval 
folytatott beszélgetésben azt mondta, hogy 
a hiteles ökumenizmus elsődleges feltétele a 
kölcsönös tisztelet19. Ez a tisztelet magából a 
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23 Jan Paweł II, Ut unum sint, 82, dz. cyt., s. 92.
24 Jan Paweł II, Ut unum sint, 36, dz. cyt., s. 41.
25 J. Ratzinger, Kościół, dz. cyt., s. 240.

szeretetparancsból fakad és az ökumenikus 
párbeszéd elválaszthatatlan eleme. A be-
szélgetőtárs felé irányuló tisztelet azonban 
nem eredményezheti a beszélgetés során 
felmerülő nehéz kérdések megvitatását. 
Ezt az alapelvet egyszerű szavakban a fia-
talságnak is hirdetik: az ökumenizmus nem 
hallgatja el az igazságot azért, hogy egyesít-
se a beszélgetőpartnereket20. 

A veszély abban rejlik, hogy az Egyház 
megosztottsága akkor következik be, amikor 
a hit megvallásának és a szentségek kiszol-
gáltatásának repedési jelennek meg; min-
den más különbség valójában lényegtelen, 
el lehet tőlük tekinteni, mert nem okozza 
az Egyház megosztottságát21. Már maga a 
keresztények megosztottsága, II. János Pál 
az ökumenének szentelt enciklikájának ta-
nítása szerint ellentmondásban van az iga-
zsággal, amelynek terjesztésére küldetésük 
szól, tehát súlyosan gyengíti tanúságtételü-
ket22. Az ökumené szellemében való élet 
számára a fenti véleménynek döntő jelen-
tősége van, hiszen, ahogy egy másik helyen 
tanít a lengyel pápa az igazság, aki Krisztus, 
kiengesztelő hatalmára megtaláljuk az erőt, 
mely jó véghez viszi a hosszú és fáradságos 
ökumenikus zarándoklatot23. II. János Pál 
értelmezésében az ökumenikus mozgalom 
igazsága jelentős szerepet tölt be. Ez a sze-
rep először is felszabadító, másodsorban 
pedig formáló. Ha az igazság a lelkiismeret 
és a tettek alapja, minden kétséget kizáróan 
alázatot is követel. Erről is megemlékezett 
a pápa enciklikájában, amikor kijelentet-
te, hogy a benső és személyes dimenzióhoz 
hozzátartozik (...) dialogizáló partner irán-

ti szeretet és az igazság iránti alázatosság, 
mely fölfedezi és megkívánhatja a korábbi 
állítások és beidegződések átgondolását24.

A szeretetnek az ökumenikus mozga-
lomban betöltött szerepére J. Ratzinger 
kardinális, a későbbi XVI. Benedek pápa 
is felhívta a figyelmet. Egyenesen ki-
mondta, hogy az ökumenikus párbeszéd 
legsürgősebb feladata az, hogy megtalálja 
a választ arra a kérdésre, mit jelent a sze-
retetparancs25. A szeretet az ökumenizmus 
alapja. Hiteles szeretet nélkül nem beszél-
hetünk ökumenizmusról. 

II. János Pál egyik prédikációjában fel-
idézte Európának, hogy a legutóbbi időszak 
eseményei arra mutatnak, hogy újjászületik 
az „Európai szellem”. Az európaiak meghí-
vást kaptak lelki gyökereik újrafelfedezésé-
re; Európa számára elérkezett a szolidaritás 
ideje. Ez a szolidaritás vonatkozik a lelki és 
a vallási szférára is. Ugyanis csak az egység-
nek ebben a szellemében lehet együtt lenni. 
Tudjuk, hogy a hit a szereteten is alapszik. 
A hit annak a szeretete, akiben hiszünk.

II. János Pál sok időt fordított a keresz-
tény egyházak közötti egység építésére. 
Pontifikátusa során maga is kiemelte az 
ökumenizmus fontosságát többek között 
a Redemptor hominis kezdetű encikliká-
jában: ezt mindig hagsúlyozni fogom, és 
minden ilyen irányú törekvést támogatni 
minden fórumon, ahol keresztény testvére-
inkkel találkozunk.

II. János Pál nagy jelentőséget tulajdoní-
tott a más vallású, nem keresztény embe-
rekkel és az ateistákkal fenntartott kapcso-
latoknak is. 1999-ben a pápa megcsókolta 
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a muzulmán vallási vezetők által ajándéko-
zott Koránt. Személyesen vett részt a világ-
vallások vezetőinek assziszi közös imáján.

II. János Pál sokszor kiemelte, hogy az 
ökumenikus párbeszédben nem arról van 
szó, hogy a másikra erőltetjük a kultúrán-
kat, hanem az igazság közös kereséséről és 
a kölcsönös gazdagodásról. Azt azonban 
hogy mikor, és hogy egyáltalán megtalál-
juk-e közösen Krisztust, és hogy ez minden 
vallás részvételével történik-e, vagy egyesek 
az egyik vallásból átmennek egy másikba, 
Istenre hagyjuk. Az ökumenikus párbe-
széd, amely II. János Pál pontifikátusa alatt 
az Egyház fő céljának a rangját nyerte el, el-
vezethet számos doktrinális egyeztetéshez, 
a kultúrák és a nyelvek közeledéséhez, és 
egyúttal a más egyházi közösségek és vallá-
sok kultúrái hagyományai közötti különb-
ségek elfogadásához. 

Látni kell, hogy az ökumenizmus alapja 
különösen sűrűn és összetetten megírt II. 
János Pál tetteinek nagy könyvében. Ha 
összefoglaljuk II. János Pál hozzájárulását 
a keresztények egységének újjáteremté-
sén, ezt három dimenzióban tehetjük meg: 
doktrína, apostoli utazások és ökumenikus 
találkozók.

Az első dimenziót azok a dokumentu-
mok alkotják, amelyeket az ökumenizmus-
nak szentelt: a Slavorum Apostoli encik-
lika, az Orientale lumen apostoli levél, az 
Ut unum sint enciklika (1995. május 25.). 
Anélkül, hogy belemerülnénk az encikli-
ka gazdag tartalmának részleteibe, három 
elemét azonban mégis kiemeljük. Az első 
az, hogy az enciklika az egység felé való tö-
rekvést energikusan írta be az Egyház mély 
ritmusába. Tartalmaz ugyanis egy tömör 
részt, amely a beszédes „Az ökumenikus 
út: az Egyház útja” címet viseli. Az encik-
lika másik fontos része minden kétséget 
kizáróan a II, fejezet, amely a szintén so-

katmondó „A dialógus gyümölcsei” címet 
viseli. Ebben a fejezetben a pápa határozott 
választ ad mindazoknak, akik pesszimis-
tán viszonyulnak az ökumenizmushoz, a 
keresztények egységét célzó intenzív, de 
elhúzódó törekvés eredményeinek vélt hi-
ánya miatt kiábrándulva. Az enciklika har-
madik fontos része a Quanta est nobis via? 
című harmadik fejezet, amely a katolikus 
Egyháztól elpártoltakhoz intézett felhívás a 
„Róma püspökének szolgálatát” érintő ka-
tolikus doktrína áttekintésére. 

II. János Pál utolsó doktrinális részlete az 
ökumenizmust illetően az úgynevezett Új 
Ökumenikus Direktórium. Az 1993. már-
cius 25-én írott Új Direktórium egységbe 
kapcsolta az előzőnek a tartalmát, és az 
újabb körülményekhez igazította a lelki és 
gyakorlati ökumenizmus alapjait a katoli-
kus Egyház életében és tevékenységében. 
II. János Pál írott ökumenikus doktrínájá-
nak ehhez az imponáló fejezetéhez hozzá 
kellene adni a doktrínának azt a hasonlóan 
tetszetős fejezetét, amelyet „szóbeli doktrí-
nának” is lehetne nevezni, mert az utazásai 
alkalmával tartott prédikációiban került 
kifejtésre.

Befejezés
Nem lehet teljes egészében bemutatni a 

kérdést, hiszen II. János Pál pápa pontifi-
kátusát kétségtelenül lehetne az Egyházon 
belüli vándorlás pontifikátusának is. És bár 
ennek a szent vándorlásnak az elsődleges 
célja a „testvérek megerősítése” volt a kato-
likus hitben, nem hiányoztak az erős öku-
menikus hangsúlyok sem. Maga II. János 
Pál erről azt mondja Ut unum sint kezdetű 
enciklikájában „A jelentős római ökume-
nikus találkozásokon túl lelkipásztori láto-
gatásaimnak rendszeresen része a kereszté-
nyek egységének munkálása. Egyik-másik 
utamnak kifejezetten ökumenikus jellege 
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volt” (71). Ilyen prioritása volt például 
azokba az országokba vezetett zarándok-
utaknak, amelyekben a többséget a pra-
voszláv vagy más vallásúak alkották. Ezek 
között a kifejezetten ökumenikus utazások 
között voltak például a Törökországba, 
Isztambulba, Görögországba, Romániába, 
Bulgáriába és a Közel-Keletre, Jeruzsálem-
be és a Szentföldre, Bosznia-Hercegoviná-
ba, Észak-Amerikába, de a Németországba, 
Angliába és Skandináviába vezetett utak is. 
Nem kétséges, hogy az említett utak mér-
földkövekké váltak a keresztények közele-
désének útján, és remek bizonyítékait adják 
II. János Pál elkötelezettségének a keresz-
tény egység újjáépítését illetően.

Az eddigi ökumenikus tevékenység két-
ségtelen eredménye az ú.n. szeretet dia-
lógus. Legyen tehát II. János Pál pápa, aki 

pár nap múlva boldoggá avatnak, ennek a 
dialógusnak a szimbóluma, aki életében 
megvalósítója volt.

summAry
The Fifth Gospel written by the life of 

John Paul II
The man can acquire personality, if he 

enters into dialog with God. In this rela-
tion he explores not only himself but also 
a system of values that he can ground his 
life on. In this system love has an emp-
hasized role, as it is the most important 
value of Christianity. The article sum-
marizes the aspects of love and the un-
derstanding of love by John Paul II which 
made him create the Fifth Gospel of his 
own life. In this Gospel a special empha-
sis was put on ecumenism.

„Legyetek mindnyájan egy!” Ökumenikus Nemzetközi Konferencia  
II. János Pál pápa boldoggá avatása tiszteletére. 2011. április 15. Budapest, Szent Margit Gimnázium.

Ft. Dr hab Jan Zimny – Katolikus Pedagógia Tanszék vezető professzora  
(Lublini Katolikus Egyetem – Stalowa Wola)


