
Kairótól Marokkóig 
Ferenc pápa nem el ször lepi meg a világot egy-egy gesztusával. 
800 éve annak, hogy „a másik Ferenc”, Assisi szentje a keresztes-
hadjáratok alatt elment az egyiptomi szultánhoz, hogy a béke útját 
egyengesse a harcban álló ellenfelek között. Ferenc pápa 2017-ben 
járt Kairóban, most pedig fölkeres egy-egy muszlim országot az af-
rikai kontinensen. Február elején Abu-Dzabiba látogatott, majd 
márciusban Marokkóba utazik. VI. Pál pápa az egyház egyik leg-
sürg sebb feladataként a dialógust jelölte meg. A II. Vatikáni zsinat 
konkretizálta is, hogy kiket kell megszólítani e párbeszéd során: a 
többi keresztényeket, a másik két monoteista vallást, végs  soron 
min den embert, az egész emberiséget. 

Ferenc pápa szolgálatának kezdetét l fontosnak tartotta a pár-
beszédet a zsidósággal és az iszlámmal. Evangelii gaudium kezdet  
apostoli buzdításában részletesen ki is fejtette ennek programját. 
Minden szinte párbeszéd alapja, hogy merjük vállalni saját ön azo-
nosságunkat, és szinte, nyílt szívvel forduljunk egymáshoz. A ke-
resztények és a muszlimok testvérnek ismerjék el egymást, hiszen 
egyetlen közös Atyjuk van, és az  oltalma alatt élnek: az egyetlen 
Istennek teremtményei és meghívottjai mindnyájan. Elkötelez dé-
sük záloga az empátia, egymás kölcsönös megértése: „Osztozzunk 
velük örömeikben és gondjaikban” (EG 250). A pápa tudatosan ke-
resi a kapcsolatot az iszlám mérsékeltebb irányzataival. Közösen 
vallják, hogy semmilyen er szakot nem lehet a vallással, Isten ne-
vével igazolni. A széls ségeket mindegyik vallásban a leghatáro-
zottabban el kell utasítani. 

A három monoteista vallás közti párbeszéd jegyében Ferenc pápa 
els  látványos gesztusa volt, amikor Jeruzsálemben a Siratófalnál 
imádkozott két argentin barátjával, Abraham Skorka f rabbival és 
a muszlim Omar Abbouddal. Majd a kairói egyetemen tett látoga-
tást az Al-Azhar egyetem f imámja, a szunnita iszlám legf bb val-
lási elöljárója meghívására. Most Abu-Dzabiban vallásközi konfe-
rencián vett részt — szintén két barátja kíséretében —, márciusban 
pedig Marokkóba látogat, ahol az alkotmány szerint az iszlám az ál-
lamvallás, de mindenkinek biztosítja a vallásszabadságot. Ahogy a 
pápa mondta: új oldalt kíván írni a kereszténység és az iszlám kö-
zötti párbeszéd történetében. A mostani vallásközi konferencián 
muszlimok és keresztények közös nyilatkozatban vállaltak kötele-
zettséget az együttm ködés és a dialógus kultúrájára, az „emberek 
testvéri együttélésének” el mozdítására „a világbéke és a bé kés együtt -
élés érdekében”. Egy új világ alapokmánya lehetne ez a dokumen-
tum, amelyet „a keleti és a nyugati muszlimok” nevében a kairói f -
imám, „a keleti és a nyugati katolikusok” nevében Ferenc pápa írt 
alá — Istenre és minden jóakaratú emberre hivatkozva.
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