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ÚJFALUSI Tamás 

AZ ISZLÁM ÉS A KERESZTÉNY HIT VISZONYA A BÉKÉRŐL ÉS A HÁBORÚRÓL 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ISLAM AND THE CHRISTIAN FAITH FROM THE  

PERSPECTIVE OF PEACE AND WAR 

A tudományos cikk rávilágít és elemzi a keresztény, valamint az iszlám hit viszonyát a háborúról és a 

békéről. Mivel a szembenálló felek a közelmúltban több, nem csak nemzeti, hanem vallási alapon is 

eltérő háborút vívtak meg, különösen fontosnak tartom eme két nagy világvallás összehasonlítását 

és elemzését. A vallások összefüggéseinek és ellentéteinek jobb megértése révén, nagyobb eséllyel 

kerülhetjük el a hitre alapozott háborúkat.  

This scientific publication analyses and highlights the relationship between the Christianity and Is-

lamic religion from the perspective of war and peace. Since in recent times wars were fought not only 

from nationalistic but also from religious point of view, I find it especially important to compare and 

analyse these two world religions. By better understanding the religions and their contradistinctions, 

there is a chance to avoid ward that are religion-based.  

BEVEZETŐ 

Az öntudatra ébredt ember már a kezdetek óta megalkotta magának az Istent és/vagy Isteneket valamint vele(ük) a HIT-

et. Több álláspont létezik arról, hogy vajon a korai időkben monoteizmus, vagy politeizmus volt, de ebben a műben Ka-

ren Armstrong nézőpontját veszem alapul, miszerint az ősemberek számára csak egy Isten létezett.
1
  

A homosapienst már az ősidők óta foglalkoztatták azok a kérdések, hogy vajon honnan lett, ki vagy mi a teremtője, 

mi lesz, ha meghal, van-e túlvilág, miért történik valakivel „jó”, míg mással „rossz” (értve ide a szerencse kérdését is), 

napfogyatkozáskor hová vész el a nap, és még számtalan ehhez hasonló kérdést lehetne felsorolni. Mivel ezekre a kér-

désekre az akkori ember még nem volt képes megadni a tudományos választ, létrehozták a teremtőt, vele a túlvilágot és 

a halhatatlanság elméletét.  

A felsőbbrendű lény és annak „Isteni”erejének a megalkotásával, az ősemberek válaszokat kaptak több-ezer addig 

megmagyarázhatatlan, korábban már említett kérdésükre. A tudat, egy teremtőben, aki segíti a jókat és megbünteti a 

rosszakat, felébresztette a hitet az emberekben. A hit és a vallás által létrehozták és „betartatták” az első írt és íratlan 

törvényeket az emberei és társadalmi normákról.  

Mivel ma és a múltban is több hitvallás létezett és létezik, azok törvényei hol megegyeznek, máshol pedig éppen 

gyökeresen eltérnek egymástól. Az emberek mély hite és a hitvallások közti különbségek, sokszor nagyon komoly és 

halálos konfliktusokhoz vezethetnek és vezetnek. Szomszédságunkban, a volt Jugoszláviában a 90-es években lezajlott 

véres szétválása egyik fő oka a lakosság különböző vallásossága volt. Az emberek ellen elkövetett genocídiumokra, 

üldözésekre és sok esetben sanyargatásokra az iszlám és a kereszténység ellentéte is adott „megfelelő” indokot az 

agresszorok számára. Az elkövetkező néhány oldalon ezekkel a hasonlóságokkal és ellentétekkel fogok foglalkozni a 

keresztény és az iszlám hitvallás között, annak érdekében, hogy jobban megérthessük őket és a jövőben elkerülhessük 

a belőlük származó konfliktusok lehetőségét. 

                                                 
1
 KAREN ARMSTRONG, (1997) Isten története, Bp., Európa Kiadó, 15 pp. ISBN: 963 07 62 11 0 
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A ZSIDÓ HIT 

A legújabb kutatások szerint a legrégebbi ismert zsidó település Ebla volt. Az Ebla irattár feltárásával a régészek i.e. 

2600-2400 évvel ezelőttig majdhogynem kizárólag bibliai héber neveket találtak. A nevek közt megtalálták Ebrum Ebla 

királyának a nevét is, aki minden bizonnyal Ábrahám szépapja volt.
2
  

Feltehetően már Eblában kialakult a zsidó hit, ámbár akkor még nem volt papírra vetve, csak szájról-szájra terjedhe-

tett. A zsidó vallás teremtőjének több neve is van, de ebben a műben csak az Adonaj nevet említjük, tanítókönyve a 

Tóra,
3
 amit a keresztények Mózes öt könyvének ismernek. A névvel ellentétben a Tórát nem egy ember írta, hanem több 

írója volt és történelmi szöveggyűjteményeket is magába foglal. Ezek a szövegek a világ kezdetétől egészen az Isten 

által megalapított törvényekig terjednek.
4
 A Tóra a zsidó vallás legszentebb könyve, nincs nála jelentősebb, még akkor, 

sem, ha a zsidó Biblia és az Ószövetség további szent szövegeket tartalmaznak.
5
 

A Tóra összesen 612 törvényből áll, de azok között is a legfontosabb a Tízparancsolat, amit Mózes az Istentől kapott 

a Sínai-hegyen egy kőtáblára vésve.  

Mint ahogy azt a bevezetőben már említettem, a vallás kialakításával megíródtak az első törvények, amiket a hívők-

nek már kiskoruk óta tanítottak. Ezek a törvények az akkori élet minden normáit, szabályait magukba foglalták, a táplá l-

kozási szokásoktól egészen a háború és a béke kérdéséig. 

A legmérvadóbb és egyben a legfontosabb szabályok a Tízparancsolat,
6
 melyet végigolvasva láthatjuk, hogy a békét 

az egymás közti kölcsönös tiszteletet és megbecsülést hirdeti. Azonban a történelem folyamán számos olyan esemény 

történt a zsidóság körében, ami végett újabb és újabb parancsokat kellett megfogalmazni, egzisztenciájuk megvédése 

érdekében. Ilyen törvényekkel találkozunk Mózes 2. és 3. könyvében is. Például Mózes 2. könyvében, a zsidóknak 

Egyiptomból kijöveteléről, a 21. bekezdésében a következő törvény áll: “Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat 

lábért. Égési sebet égési sebért; (normális) sebet sebért, sérülést sérülésért."
7
 Maga a könyv címe is sejtést ad arról, 

hogy miért pont itt olvashatunk igen komoly és erőszakot sugalló törvényekről, hiszen ez volt az a korszak, amikor a 

zsidóságot szignifikáns veszteségek és fenyegetések értek Egyiptomból. A könyv és azon belül is ez a fejezet igen rész-

letesen foglalkozik az emberek elleni, valamint vagyontárgyaik elleni vétkek megbüntetésével. Ezek a büntetések sok-

szor ellenszegülnek a tíz alaptörvénnyel, hiszen több versszak is szól a halállal való büntetésről.   

Ugyanakkor Mózes harmadik könyve, ami többek között az Istentiszteletről szól, úgyszintén foglalkozik a halálbünte-

téssel és a normák betartásának szabályaival, hiszen csak kemény megtorlások révén lehet az embereket a törvények 

betartására rábírni. "Ha valaki agyonüt egy embert – haljon meg. Ha valaki sebet ejt embertársán, amint ő tett, azt te-

gyék vele. Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért, amilyen sebet ejtett egy emberen, ugyanolyant ejtsenek rajta. 

Aki agyonüt, egy barmot fizesse meg (de) aki agyonüt egy embert, ölessék meg."
8
  

KONKLÚZIÓ 

 A zsidó hit a világon az egyik legősibb monoteista vallás. Annak ellenére, hogy ma körülbelül tizennégy millió zsidó hívő 

van, több világvallásnak is az alapját képezi. A két legfontosabb ilyen vallás a keresztény és az iszlám hit. Jól lehet, hogy 

mindhárom vallás úgymond „rokoni” kapcsolatban állnak egymással, igen komoly eltérések vannak közöttük. A zsidó 

                                                 
2
 RAJ TAMÁS, (2005) Nem idegen közöttünk, Bp., Makkabi Kiadó, ISBN: 978 963 70 88 131   

3
 Tóra szó magyar megfelelője a tanítás. 

4
 PÉLI PÉTER, (2010) Ki írta a Tórát és miért? Nyelv és Tudomány, Online: http://www.nyest.hu/hirek/ki-irta-a-torat-es-miert 

5
 FRIEDEMAN BEDÜRFTIG, (2007) A nagy világvallások. Pécs, Alexandra kiadó, -30 pp. ISBN: 978 963 370 283 3   

6
 Lásd az első mellékletben. 

7
 Szent Biblia, 2. Mózes,  21. bekezdés, 24-25 online: http://mek.oszk.hu/00100/00161/html/o/2-moz/chap021.html 

8
 Szent biblia, 3. Mózes, 24 . bekezdés , 17-21online: http://mek.oszk.hu/00100/00161/html/o/3-moz/chap024.html 
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vallás erős szabályokra épül, amik által sikerült hívőinek több-ezer éven keresztül megtartani identitásukat és kultúráju-

kat. Eme szabályaikat az emberi normákra és a történelmi tapasztalataik alapján hozták létre. 

A KERESZTÉNY HIT 

A keresztény vallásnak körülbelül másfél milliárd hívője van világszerte, ezzel az egyik legnagyobb világvallásnak számít 

ma a földön. A keresztény vallás gyökerei mélyen a zsidó vallásban találhatók. Mindkét hit egy Istenhívő, ahol a teremtő 

megbünteti a rosszat és jutalmazza a jót. A zsidó szentírások és könyvek majdhogynem teljes egészében megegyeznek 

a keresztény vallás Ótestamentumával. Mivel az Újtestamentum már a Názáreti Jézus születéséről szól, nem található 

meg a zsidó szentírások közt. A keresztény Biblia az Ó és az Újszövetségből áll. Ellentétben a zsidó vallástól, a keresz-

tény vallásban a teremtőnek csak egy neve van, Isten.
9
  

A keresztény hit megalapítója Jézus, kinek nevelőapja József, anya pedig Mária volt. Mivel Názáretben foganhatott 

meg, így Názáreti Jézusnak is nevezik. Nevét Jozsua után kapta, aki Mózes fia volt. A nyugati időszámítás alapját szüle-

tése képzi. Mára már bebizonyosodott, hogy a Dionysius Exiguus megállapítása, hogy mikor született Jézus, hamis, 

mégis az ő rendszerét követve osztjuk fel az időt Krisztus előtti és utáni időre.
10

  

Keresztelő János volt az első családon kívüli ember, aki befolyásoló tényezőként hatott Jézus személyiségére. János 

hitte és hirdette, hogy a megkeresztelkedés által bűnbánók bűnei megbocsátást nyernek. Jézus körülbelül Krisztus után 

27-29 között keresztelkedett meg, annak ellenére, hogy bűntelen volt. János meggyőződését, hogy lesz a jövőben egy 

ember, aki nála sokkal nagyobb és ő lesz a Messiás,
11

 Isten küldötte, aki majd megváltoztatja a világot, saját magára 

vette és saját küldetésének is vallotta. A történészek megegyeznek azzal az állásponttal, hogy a Názáreti Jézus műkö-

dése János találkozása után kezdődött meg.  

Jézus tanításai és életszemlélete, merőben eltért az akkori zsidó vallástól, ami később a két hit különbségét és ellen-

téteit is jelentette. Az előző fejezetben már említett igen erős többször halálbüntetéssel sújtó szabályokat bírálta és egy 

egészen újszerű módon értelmezte azokat.  

Példaként megemlítenék három idézetet B. Fridemann, a Nagy Világvallások könyvéből: 

„Hallottátok a parancsot: Szemet szemért, és fogat fogért, Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a go-

nosszal. Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is.”
12

 „Hallottátok a parancsot: Szeresd embertársadat és 

gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért.”
13

 Vé-

gül: „A szombat van az emberért és nem az ember a szombatért.”
14

 

A fent olvasható idézetek alapján, jól látható Jézus igen erős kritikája és eltérő gondolkodása a zsidó hit szabályairól. 

Tanításait az önfeláldozás, a béke, a megbocsájtás, a szeretet és az egyén köré építette fel, ami az akkori ember szá-

mára nagyon vonzó volt. Még halálakor is a megbocsájtás igéjét hangoztatta az embertársainak, a követőinek és a sze-

retteinek.  

Annak ellenére, hogy ez az akkor még új hit, a megújult nézeteivel felettébb gyorsan teret nyert, és több milliós tö-

megeket mozgatott meg, a történelem során nem egyszer került félreértelmezésre és az emberiség ellen volt fordítva.    

Gondoljunk csak a keresztes háborúkra. A keresztény hit, ami az egyenlőséget, a békét és a megbocsájtást hirdette, 

hirtelen a megtorlás, a hódítás és a halál bálványává lett. Hiszen az állítólagos fő indok a hadjáratokra a szent föld visz-

szahódítása és annak a muzulmánoktól való megtisztítása. Ez persze csak a palást volt az európai uralkodók számára, 

                                                 
9
 FRIEDEMAN BEDÜRFTIG, (2007) A nagy világvallások. Pécs, Alexandra kiadó, -76 pp. ISBN: 978 963 370 283 3 

10
 FRIEDEMAN BEDÜRFTIG, (2007) A nagy világvallások. Pécs, Alexandra kiadó, -76 pp. ISBN: 978 963 370 283 3 

11
 Messiás jelentése a zsidóknál nem más mint a  felkent vagy uralkodó, mert az ókori Izraelben az uralkodókat nem megkoronázták, 

hanem felkenték.  
12

 FRIEDEMAN BEDÜRFTIG, (2007) A nagy világvallások. Pécs, Alexandra kiadó, -77 pp. ISBN: 978 963 370 283 3 
13

 FRIEDEMAN BEDÜRFTIG, (2007) A nagy világvallások. Pécs, Alexandra kiadó, -77 pp. ISBN: 978 963 370 283 3 
14

 FRIEDEMAN BEDÜRFTIG, (2007) A nagy világvallások. Pécs, Alexandra kiadó, -77 pp. ISBN: 978 963 370 283 3 
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mert az eredeti indokuk a területszerzés és birodalmaik kibővítése volt. Valójában a keresztes hadjáratok a gyarmatosí-

tások korai elődei voltak.
15

   

A keresztes hadjáratok ellenére, a keresztény államokban a vallás a politikától egyre inkább távolodni látszik, amit az 

államok jogrendszere is jól mutat, mivelhogy nem a vallási szabályokra épülnek.  

Ugyanakkor a keresztény hit templommisztikus és annak ellenére, hogy az önfeláldozást hirdeti, roppant tőke orien-

tált. Azonban kapitalista jellemét a templommisztikusságával és a hozzá tartozó papság és hierarchiájának fenntartási 

költségével magyarázhatjuk.   

KONKLÚZIÓ 

A keresztény hit atyja a zsidó hit. Az új világhit, relatív gyors elterjedésének felettébb fontos szerepe volt az emberköz-

pontúságnak, a megbékélésnek és a béke hirdetésének. Közvetlen azelőtt, hogy a Názáreti Jézus megszületett volna, 

Európában és a Közel-keleten komoly háborús és destabilizációs folyamatok mentek végbe, ahol az embereknek szük-

ségük volt egy megváltóra, messiásra egy szebb és jobb jövő reményében. Jézus Krisztus volt az a személy, aki az 

akkori emberek számára, új, forradalmi nézeteivel, hogy nem a megtorlás és a komoly szabályok fogják meghozni a 

helyes életformát, hanem éppen ellenkezőleg, a megbocsájtás az önfeláldozás és a szeretet útján juthat el ember Isten 

házába, meghozta a már várva várt reményt. Annak ellenére, hogy tanításai a békéről és a szeretetről szólnak, a törté-

nelem során már nem egyszer volt precedens ezek elferdítésére és félreértelmezésére, hogy eredeti funkcióját megmá-

sítsák és vagyon, valamint hatalomszerzésre fordítsák.    

ISZLÁM 

Az iszlám hit a világvallások közül a legfiatalabb hitnek számít. Időszámítások kezdetét a keresztény világ időszámításá-

val kimutatva Krisztus után 622. július 16-tól számítják. „Az iszlám az “engedelmeskedés” (Isten akaratának), “odaadás” 

(Isten iránt) arab kifejezésből (iszlám), s annak a vallásnak az elnevezése, amelyet Mohamed (Muhammad) próféta 

Arábiában a 7. század első felében terjesztett el.”
16

 Az iszlám hit Istene Allah, kinek prófétája Mohamed, és mindenki, 

aki ezt a hitet vallja, muzulmán. Szent könyve a Korán, ami alapján minden igaz muzulmán hívő él.  

Mohamed, 570 körül szegény család sarjaként Mekkában született és egy gazdag kereskedő özvegyasszonyt vett el. 

Házasságának köszönhetően, több üzleti úton vett részt, melyek által megismerkedett a zsidó és a keresztény hittel. A 

két monoteista hit óriási hatással volt személyiségére. Látván a két hitközösségben lévő relatív nagy békességet és az 

arab többistenhívők és bálványimádó törzsekben lévő buzgó anarchiát, felfedezte az egyistenhitben rejlő összetartó erőt. 

Ennek hatására egy olyan hitet teremtett meg, mely csakúgy, mint a keresztény hit, az egyenlőségre, a békességre és 

az önfeláldozásra hívja fel a követői figyelmét.  

Maga az iszlám hit egy rendkívül emberközpontú, emberszeretetű és embert nevelő-tanító vallás, mely kiválóan 

megfelel a nagy tömegek számára. Eme jó tulajdonságainak köszönhetően sikerült gyorsan óriási területeken és rendkí-

vül sok ember körében elterjednie.  

A Szent könyve a Korán, minden szúrája a következő sorral kezdődik: „Allah, a Kegyelmes, az Irgalmas nevében.”
17

 

Az idézetet végigolvasva, láthatjuk, hogy magáról a kegyelmes és jóságos Allahról szól, ami direkt módon utal arra, hogy 

Allah az Isten békeszerető. Ezzel jól indokolja békés szándékát eme hitvilágnak. A Szent könyv több fejezeten felhívja a 

hívők és olvasója figyelmét, arra, hogy Allah, nem szereti azokat, akik nem irgalmasak és nem békeszeretők, merthogy 

ő, Mohamed, eme hitet család (umma) és közösség centrikussá formálta. Azzal, hogy hívői és Allah közé került közvetí-

                                                 
15

 A Keresztes hadjáratok. Online: http://www.keresztes.eoldal.hu/ 
16

 DR. RESPERGER ISTVÁN (2002), Az iszlám világ és hatása a biztonságra. Budapest, ZMNE 
17

 A Kegyes Korán értelmezése és magyarázata magyar nyelven. (2010), Hanifa Iszlám Kulturális Alapítvány. ISBN: 978-963-87078-3-3 

http://www.keresztes.eoldal.hu/
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tő, imaházaiknak jelentősége eltér a keresztény imaházaktól, mert nem a paphoz vagy az imámhoz mennek, hanem 

teremtőjük házába, ahol közösségekbe gyűlhetnek szocializálódni, tanulni a teremtő igéit, és hogy közös imádkozásaik 

alkalmával megerősítsék a közösség kapcsolatát.  

A jó tulajdonságai ellenére is, sajnálatos módon csakúgy, mint minden új vallást, ezt sem fogadták mindenhol tárt ka-

rokkal, minek következtében Mohamednek, a prófétának menekülnie kellett Mekkából Jászrebbe. Miután Jászrebben 

egy kitartó és létszámban is mérvadó követő táborra talált, megindult vissza Mekkába, hogy ismét terjessze a hitet Allah 

útján.
18

 Ámbár csakúgy, mint a múltban ismételten ellenállásba ütközött, akik ellen tűzzel és vassal kellett harcolni. Eme 

csaták közepette, kerültek bele Mohamed prédikációiba, majd a koránba az emberi agresszióra, erőszakra felszólító 

szúrák, melyek a túlélés célját szolgálták. Például ilyenek a nyolcadik és a kilencedik szúrák. A kilencedik szúra 123. 

verese így szól: „Ti hívők! Harcoljatok a hitetlenek ellen, akik közel vannak hozzátok, és találjanak keménynek bennete-

ket! És tudjátok, hogy Allah az istenfélőkkel van!”
19

 Csakúgy, mint ennek a szúrának a legtöbb verse, ehhez hasonló 

kontextusú, ami csak arra ad bizonyítékot, hogy Mohamed, a hitterjesztésekor komoly ellenállásba ütközött, ahol sokszor 

volt az élet-halál kérdése a tét, éppen ezért fel kellett készíteni hívő társait a harcra és a túlélésre.  

Ugyanakkor jóval több szúra és vers szól a békéről, melyek a háború utáni békés együttélésre tanítják követőiket, 

merthogy Allah nem szereti az erőszakot.  

Manapság egyre többet hallunk muzulmán terroristákról és terror szervezetekről. Sajnos azonban ebben nincs is 

semmi meglepő, mert politikai, valamint monetáris elnyomásuk és kizsákmányolásuk ellen esélytelenné (és egyenlőtlen-

né) vált a szimmetrikus küzdelem folytatása az „agresszoraikkal” szemben, ami végül különböző alternatív módokhoz 

vezetett. Ennek következtében az egyik ilyen alternatív megoldás a terrorizmus volt. Mint azt jól tudjuk, a terrorizmus 

egyik leghatásosabb eszköze az öngyilkos bombamerénylők, akiket a Korán mélyen elítél. Mert a Korán tiltja az öngyi l-

kosságot, éppen ezért egy igazi muzulmánt sosem lehetne magától rávenni. Ámbár csakúgy, mint a Bibliát a keresztes 

hadjáratok idején, most a Koránt is félre magyarázzák, hogy a hívők megtegyék a megtehetetlent és ennek következté-

ben alakult ki a nyugati civilizációk számára az az előítélet, hogy az iszlám egy agresszióra buzdító, embertelen vallás. 

Azonban az iszlám hit sohasem a gyilkolásra, az öngyilkosságra, az elnyomás és a mások kizsigerelésére épült, hanem 

éppen az ellenkezőjére. Ebből kifolyólag, nem szabad elítélni, mert csakúgy, mint a keresztényt, minden hitet félre lehet 

értelmezni, magyarázni és az eredeti szolgálata viszályára fordítani.  

AZ ISZLÁMON BELÜLI IRÁNYZATOK ÉS A BELŐLÜK SZÁRMAZÓ ERŐSZAK 

Mint már nem egy jó pár nagy hódító, király és politikus, Mohamed is fiú utód nélkül halt meg 632. június 8-án.
20

 Halálát 

követően az egyenes vonalról származó fiú vérkapcsolattal rendelkező utód hiánya révén, a vallási és politikai vezetést 

betöltendők személye kérdésé vált. Mohamed vezetői szerepét legelőször apósa Abu Bakr vállalta magára. Ő és hívei, 

akik nagy része egyúttal Mohamed első hívei is voltak, megalapították a szunnita irányzatot. Szerintük bárki, aki muzul-

mán és mélyen hisz Allahban lehet kalifa.
21

  

Mivel Mohamed halálakor nem nevezte meg vezető szerepének utódát, unokaöccse Ali és lányának Fatimának férje 

a vérvonali kapcsolatokra hivatkozva, igényt tartott a posztra. Ali és követői álláspontja szerint csak azok lehetnek az 

iszlám hit vezetői, akik vérrokoni viszonyban vannak Mohamed prófétával. Ők létrehozták a síitai irányzatot. Eme két ősi 

irányzat harca a vezetői pozíciók betöltése iránt, már a kezdetek óta erőszakot szítanak a muzulmánok körein belül. 
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 DR. RESPERGER ISTVÁN (2002), Az iszlám világa és hatása a biztonságra. Bp., ZMNE 
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 Korán, 9. szúra, 123. vers.  
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 DR. RESPERGER ISTVÁN (2002), Az Iszlám világa és hatása a biztonságra. Bp., ZMNE 
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 DR. RESPERGER ISTVÁN (2002), Az Iszlám világa és hatása a biztonságra. Bp., ZMNE 
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Ebből adódóan a Korán nagyon alaposan foglalkozik a muzulmánok közti béke fenntartására, kikényszerítésére, vala-

mint vitáik békés úton történő megoldásával.
22

  

VÉGKÖVETKEZTETÉS 

A keresztény és az iszlám hit alapja a zsidó vallás volt. Ennek köszönhetően, mindhárom hit meglehetősen hasonló 

felépítésű, de mégis több pontban eltérő.  

Mindhárom hit monoteista, alapjuk nagyban megegyezik, és ugyanazt a teremtőt tartják istenüknek, de ezzel egyide-

jűleg már a teremtő megnevezése
23

 különbözik mindháromnál.  

Még az iszlám hitet a család, a közösség és az összetartás jellemzi, a keresztény hit az egyénre és annak individua-

lista mivoltára épül. Annak ellenére, hogy a keresztény vallás az önfeláldozás igéjét hangoztatja, rendkívül profitorientált, 

amit templommisztikus apparátusával és az ebből származó nagy költségeinek lefedésére irányuló erőfeszítésekkel 

magyarázhatunk meg. 

Úgyszintén az imaházak és a papok szerepe mindkét vallásban rendkívül eltérő, míg a kereszténynél a papok az Is-

ten és az egyének közti kapcsolatteremtőt, közvetítőt jelenti, addig az iszlámban ők a tanítót és az aktív politikai szereplő 

egyénével egyenlők.  

Mivel a muzulmánok élete a Koránra és az iszlámra épül, a Koránban lefektetett normák és szabályokra alapozzák 

az iszlám országok jogrendszereit. Ezzel ellentétben, a keresztény országokban a hit és a vallási szabályok, normák 

jóval kisebb mértékben befolyásolják a jogi apparátust.         

Ugyanakkor, mind a keresztény, mind az iszlám hit a békére, szeretetre és az önfeláldozásra épül és nem az erő-

szakra. Ennek ellenére, mindkettőben található erőszakra serkentő és buzdító részletek, de a modern és felvilágosodott 

embernek ezekre kizárólag, mint a történelem folyamán a túléléshez szükséges rossz és kötelező eszközére kell tekin-

tenie. Ugyanakkor egyik vallással szemben sem lehetünk elfogultak, mert ha visszatekintünk a múltba, rájövünk, hogy a 

vallások nemcsak összekovácsoló eszközként szolgáltak az ember számára, hanem gyilkos fegyverekként a hatalom és 

vagyoni javak megszerzése érdekében.  

Sajnálatos módon ma az iszlám hit, egy kísértetiesen hasonló korszakát éli meg, mint a keresztény vallás a keresz-

tes hadjáratok ideje alatt, azzal a különbséggel, hogy az Iszlám „fehér-lovas” lovagjai a terroristák. Ugyanakkor a modern 

ember számára, kötelező megérteni, hogy a hit nem egy csöppke szegmens
24

 (agresszív) egésze, hanem pont ellenke-

zőleg, az efféle csoportosulások a kivételek, melyek rámutatnak, hogy milyen ne legyen egy adott vallás világa.  

MELLÉKLET 

Tíz parancsolat héberről-magyarra eredeti fordítása (IMIT fordítás): 

1. És kihirdette Isten ezeket az igéket következőképpen: Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek 

Egyiptom országából, a szolgaság házából. 

2. Ne legyenek neked idegen isteneid színem előtt.  Ne készíts magadnak faragott képet vagy bármely alakot ar-

ról, ami az égben fönt, a földön alant és a vízben a föld alatt van.  Ne borulj le előttük és ne szolgáld őket, mert 

én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, a féltve őrködő Isten, aki megemlékszik az atyák bűnéről a fiakon 

harmadiziglen és negyediziglen azokon, akik engem gyűlölnek.  És kegyelmet gyakorlok ezrediziglen azokon, 

akik engem szeretnek és parancsolataimat megtartják. 

                                                 
22

 DR. RESPERGER ISTVÁN (2002), Az Iszlám világa és hatása a biztonságra. Bp., ZMNE 
23

 Zsidó vallásban a teremtő egyik neve Adonaj, a Kereszténynél Isten még az Iszlámban Allah.  
24

 Gondolván itt a terroristákra, szeparatistákra a múltban a Keresztes hadjáratok résztvevőire és így tovább.  
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3. Ne vedd az Örökkévalónak, a te Istenednek Nevét álságra, mert nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki 

álságra veszi az ő Nevét. 

4. Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed.  Hat napon át dolgozzál és végezd el minden mun-

kádat. A hetedik nap azonban szombat az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát, sem te, 

sem fiad, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálónőd, sem barmod, sem az idegen, aki kapuidon belül van. 

Mert hat napon alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a tengert és mind, ami benne van és megpihent a he-

tedik napon; azért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját és megszentelte azt. 

5. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön, melyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad. 

6. Ne ölj. 

7. Ne légy házasságtörő. 

8. Ne lopj. 

9. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot. 

10. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálónőjét, sem ökrét, sem szama-

rát, semmit, ami felebarátodé! 

Kulcsszavak: Hit, Kereszténység, Iszlám, Vallás, Vallási háború, Teremtő  

Keywords: Faith, Christianity, Islam, Religion, Religious War, Creator 
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