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Ők háborodtak fel a tantermi falakon függő kereszteken, 
ők voltak azok, akik azon mesterkedtek, hogy tűnjenek el a 
karácsonyfák, a betlehemek az európai városok köztereiről. 
Most meg keresztény kultúránkat féltik a muszlim veszede-
lemtől, már-már vallásháborút vizionálva, miközben fennen 
hirdetik tovább multikulturalizmusról, toleranciáról, világné-
zeti semlegességről, a liberális demokrácia globalizációjáról 
szőtt álmaikat. Való igaz, hogy az emberek bizonytalanok és 
félnek, erre pedig jól rátelepülhet a felek mindegyikét fogva 
tartó, mesterségesen gerjesztett muszlim- és keresztény-
ellenesség. Ennek valóban vannak okai, előzményei a két 
nagy, sok tekintetben közös tőről fakadó világvallás múlt-
jában. A közöttük felszított gyűlölet fenntartása azonban 
nem e két, az emberiség felét kitevő világvallás hitelveinek 
összeegyeztethetetlenségéből, mai missziós versengé-
sükből vagy korábbi, saját hitük elveitől többnyire idegen 
összeütközéseiből következik, hanem globális politikai és 
gazdasági érdekeket szolgál. Ezeknek pedig semmi köze a 
hitek és meggyődődések világához. Az iszlámot és a keresz-
ténységet ki- és felhasználni akaró harmadik erő valójában 
mindkét vallás híveinek manipulálásán, értékrendjének, 
szellemi-erkölcsi erejének lerombolásán fáradozik, azt a 
jól bevált módszert használva, hogy egymás ellen uszítja 
Jézus és Mohamed követőit. Kihasználja azt, hogy e két nagy 
vallás mindegyike szükségképpen az isteni kinyilatkoztatás 
és üzenet, az abban foglalt igazság egyedüli birtokosának 
önmagát tekinti, a másik félre tehát csak jószándékú, ám 
tévedésben élő testvérére, vagy ahogy a Korán mondja, 
tévelygőre tekint. 

Jézus valóságos istenségét, a megtestesülés és a megváltás 
misztériumát vagy a Szentháromság tanát a muszlim és a 
zsidó hit tekintheti elfogadhatatlannak, a keresztény számára 
lehet merőben idegen az, amit az iszlám Mohamed prófétai 
küldetéséről vall, dogmatikai viták azonban nem lehetnek, 
a múltban sem lehettek volna alapjai a felek közötti véres 
ellenségeskedésnek és gyűlöletnek. Az egyetlen Istenben 
hívő vallások közös belső természetéből a lelki üresség 
világa elleni összefogásnak kellene kialakulnia. Egy hiteles 
iszlámból vagy egy hiteles kereszténységből az egymással 
mély rokonságban álló lelki-erkölcsi útmutatások szintjén 
nem a másik iránti gyűlöletnek, hanem a megbékélésnek, 
a közös értékek keresésének és a közös ellenség, a hitet-
lenségnek kellene következnie. 
A Korán 5. szúrája így fogalmaz: „A szeretetben legközeleb-
binek, azokkal szemben, akik hisznek, pedig azokat találod, 
akik azt mondják: ’Mi keresztények vagyunk’, és mintegy 
erre válaszol a keresztények nevében a II. Vatikáni Zsinat 
Nostra Aetate kezdetű nyilatkozata, amikor azt mondja, 
hogy ’az egyház nagyrabecsüléssel tekint a muzulmánokra. 
Ők az élő és létező egyetlen Istent imádják, a könyörülőt 
és mindenhatót, a mennynek és földnek teremtőjét, aki 
szólt az emberekhez.’” Ebben a szellemben volna ma külö-
nösen érdemes tudatosítanunk és a muszlim világnak is 
megüzennünk, hogy nem a kereszténység és az iszlám áll 
szemben egymással, nem vallásaink jelentenek veszedel-
met a másiknak, okoznak nehezen gyógyuló sebeket. Nem 
eshetünk bele abba a csapdába, hogy elhisszük, az iszlám 
nem más, mint vérgőzös barbárság, terrorizmus, szánalmas 

maradiság, ahogy nekik sem szabadna elhinniük, hogy az 
általuk gyűlölt Nyugat, gyarmatosítással, gazdagsággal, 
gazdasági erőfölénnyel, békefenntartással, bombázással, 
a jóléti és fogyasztói szemlélet mohóságával, erkölcsi szé-
tesettségével, morális szabadelvűségével azonos volna a 
kereszténységgel. Tisztázni kellene, a muszlim világban is 
tudatosítani, hogy önjelölt harcos védelmezőinek szólamai 
ellenében ma a nyugat nem keresztény és a kereszténység 
nem a nyugat. Ugyanúgy, ahogy az öngyilkos merénylő, a 
fanatikus iszlamista sem a Próféta hitének hiteles képvi-
selője, hanem olyan ideológiai manipulációk, politikai érdekek 
és ordas indulatok játékszere, amelyeknek célja Krisztus és 
a Próféta hitének egyidejű lejáratása, lerombolása. 
Ez persze módfelett nehéz, hiszen a muszlim társadalmakban 
a vallás ma is a mindennapi élet, a politika, a jog, a kultúra, a 
mindennapok szervező elve, a közösségi identitásnak a nemzeti 
hovatartozást is felülíró hordozója. A Próféta hitének őszinte 
és jó szándékú követői számára érthetetlen egy olyan nyugati, 
szekuláris élet és gondolkodás, amelyben a hit, a vallás az 
emberek kénye-kedve szerint választható vagy éppen elvethető 
világszemlélet, világnézet, hogy a mi régiónkban a politika, 
a jog, a kultúra plurális és világi alapon szervezett, legitim 
meggyőződés a vallástalanság és a hitközöny, a vallási élet 
pedig csak egy az emberi elkötelezettségek, értékek sorában. 
Csak egy megújulni képes, a nyugati világot újraevangelizáló 
kereszténység képes felvenni a versenyt a mai iszlám misszi-
onáló lendületével, szilárd önazonosságával, hogy egyszerre 
őrizze meg a muszlimokkal szembeni versenyképességét és 
párbeszédre való alkalmasságát. Ahhoz, hogy a vallási értékek 
világát lerombolni törekvő erők és eszmék feszültséget szító 

hatása kiküszöbölhető legyen, nekünk, keresztényeknek is 
bizonyítanunk kell a muszlim közösség számára, hogy nem 
a kereszténység, hanem a tőle is idegen szekuláris, globális 
ideológiák és politikai erők az iszlám ellenségei, a szentnek 
nevezett háború terroristái és a terrorizmus elleni harc apostolai 
őket is, bennünket is csak eszköznek használnak. Ahhoz, hogy 
az ő háborújuk a fanatizmus, az embertelen fundamentalizmus, 
a keresztény és a muszlim világ közötti vallásháború álruháját 
magára öltve lehetetlenné tegye a megbékélést a két vallás 
követői között, pedig az ott van Jézus és Mohamed tanításában, 
a Biblia és a Korán – sokak által félreértett, felremagyarázott, 
meghamisított – üzenetében. 
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ÉS MUSZLIMOK
A legutóbbi hónapokban felerősödtek azok a hangok, amelyek a nyugati, euro-amerikai 
világban az iszlámnak mint vallásnak az elvakult és fanatikus kereszténygyűlölettel és 
a terrorizmussal való azonosítását sugallják, félelmet, bizonytalanságot, ellenérzéseket 
gerjesztve a média által könnyen megvezethető, a migránsok beözönlése miatt amúgy is 
összezavarodott emberekben. A nyugati világ lánglelkű, mostanában keresztény gyökerű 
kultúránkért oly látványosan aggódó megmondóembereivel csak az a baj, hogy korábban 
ők vétózták ki az Európai Unió alkotmányából a keresztény gyökerekre való hivatkozást.
Szöveg - Horváth Pál

A II. VATIKÁNI ZSINAT IMMÁR FÉL ÉVSZÁZADOS, DE MA IS 
NAGYON IDŐSZERŰ MEGFOGALMAZÁSA SZERINT „A SZÁZADOK 
FOLYAMÁN SOK NÉZETELTÉRÉS ÉS ELLENSÉGESKEDÉS TÁMADT 
A  KERESZTÉNYEK ÉS A MUSZLIMOK KÖZÖTT. A ZSINAT AZON-
BAN ARRA BUZDÍT VALAMENNYIÜNKET, HOGY FELEJTSÜK EL 
A MÚLTAT, ÉS ŐSZINTÉN FÁRADOZZUNK EGYMÁS KÖLCSÖNÖS 
MEGÉRTÉSÉÉRT. KÖZÖSEN OLTALMAZZUK ÉS FEJLESSZÜK VALA-
MENNYI EMBER JAVÁRA A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGOT, MEG 
AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKEKET, A BÉKÉT ÉS A SZABADSÁGOT.”
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