
Ismerős arc jelent meg a nyugati
keresztyén írott és elektronikus médiában.
A kaliforniai Golden Gate teológia egyko-
ri professzora látható, aki a 16 milliós
Déli Szövetség egyik elnökjelöltje 2009
derekán. Hazánkban 1969-ben jelent meg,
mint a déliek egyik külmissziósa a
salzburgi Pietro Mascagni utcából.
Társával egy bibliaiskolát szervezett, és
azzal a reménnyel jött Budapestre, hogy
talán innen is kérhet valakit, aki Kelet-
Európát képviselhetné a tantestületükben.
A szép gesztust azonban akkor nem vi-
szonozhatta a „vasfüggöny mögötti”
néhány teológiai szeminárium. Aztán újra
látogatott Budapestre, Balatonföldvárra,
vidéki városokba, 1990-ben Kispestre is.
Nevéhez kapcsolódott a „Tanítványság
program”, aminek hatása kissé megmoz-
gatta a társadalmi fordulat körüli hazai
missziónk állóvizét. 

Professzor dr. William (Bill) Wagner, a hófehér hajú
missziótörténész személyét újra az érdeklődés középpontjába
helyezte óriási aktivitása élete 72. évében: hat éven át rend-
kívül intenzíven kutatta, hogy mi az oka egyes vallási
közösségek gyors térhódításának. Egyesek fokozatos vissza-
esése ellenére, néhány más esetében tapasztalható, hogy
kiváltják a tömegek érdeklődését. Az amerikai születésű misz-
sziológus a negatív eseményeket kemény szavakkal elemezte.
2005-ben egyik cikkének például ilyen címet adott:
„Rüschlikon bukása”.

A kutatómunka során mérlegre tette a baptista, a pünkös-
di, a Jehova Tanúi, a mormon felekezetek terjedésének tényét,
a helyzet valós adatait, és a leggyorsabb növekedést mutató
iszlámot. Most is éles szavakkal fejezte ki a leginkább
növekvő iszlám törekvését: „Meg fogja hódítani a világot az
iszlám?” Ami a számszerű és gyors növekedést illeti, a
„homoszexuális keresztyének” számszerű növekedését is fel-
hozza. Hadd tegyük ehhez mindjárt hozzá, hogy ő mint a déli
baptisták képviselője ezt egyáltalán nem tekinti kedvező jelen-
ségnek. Sokfelé nyitnak helyiségeket, részben vallási
alapokra, részben pedig a nemi életben mutatkozó elhajlásuk
szerint szervezve „gyülekezeteket”. Itt van egy igen fontos
okunk felismerni, hogy a szám szerinti gyors növekedés nem
okvetlenül a Szentlélek nyilvánvaló munkájának jele. Mint
ahogy az sem, ha egy gyülekezet magába zárkózik és elveszti
a népességét.  

A nyugat-európai és amerikai gyülekezeteknek többször
is át kellett élniük egy-egy társadalmi változást, amelyik
kedvezőtlenül hatott a korábbi eredményes missziójukra. Az
Egyesült Államokba áttelepülő magyarságra is gondolhatunk.
A kivándoroltak körében jelentős ébredés volt. A Trianon

utáni határokon belül a körülbelül 7000
fős hazai közösségünk létszámát szinte
közelítette az amerikai magyarok taglét-
száma. Elég volt azonban egyetlen ge-
nerációváltás, a nyelvi asszimilálódással a
kinti magyarok gyülekezetei egymás után
adták el egyre nagyobb, de betöltetlen
imaházaikat. Előbb csak kisebbeket vet-
tek, majd meggyengülve és megöregedve
átköltöztek a „látható egyházból” a
diadalmas „láthatatlan egyházba”. Most
gyakorlatilag Európa nyugati népei és
nem csupán a mi felekezetünk, hanem egy
legyengült keresztyénség néz szembe az
új félelmetes kihívással. Természetesen
ennek is van történelme. A gazdag ipari
országok lakossága szinte teljesen
elzárkózott minden fizikai munkától.
Eközben az iszlám Észak-Afrikából,
Ázsiából és a Távol-Keletről százezrével

küldte a fizikai munkásokat Angliába, Németországba,
Svájcba, Olasz- és Franciaországba. Náluk demokrácia és val-
lásszabadság volt. Pontosabban azzal törődtek, hogy legyen
munkás, „akármilyen hitű”, csak termelje a hasznot. A nyuga-
tiak szilárdan hittek felsőbbrendűségükben. Erősebbnek hitték
a pénz hatalmát mindennél. Miközben Istenről beszéltek,
istenük volt az anyagiasság. A rengeteg vendégmunkás egy-
szer csak követelni kezdte a jogot elhagyott hazájukban
gyakorolt életmódjuk gyakorlásához. Nyugaton már a het-
venes évek elején mindenütt építettek mecseteket, iszlám tan-
intézeteket. 

Benyújtják a számlát
Az iszlám – betű szerinti értelemben mondva – missziós

stratégái kijelentették, hogy Európa két kulcsponti állama,
Belgium és Anglia iszlámosítása a legkorábbi és igen rövid
időn belül megvalósul. Mielőtt Londonban a metrórobbantá-
sokat elkövették volna, azt mondogatták: „Európa szíve
Anglia, Anglia szíve pedig London.” Az Európai Unió első
három szövetséges országa, mondhatjuk alapítói a régebben
„Be-Ne-Lux-államok” voltak (Belgium, Hollandia,
Luxemburg). Nemrég voltak olyan „próféciák”, hogy a régi
Római Birodalom keresztyénüldöző országai lesznek.
Kiderült azonban, hogy maguk is üldözöttek és potenciális
áldozatok. 

Kelet-Európa állami intézkedései a háború utáni
évtizedekben éppen úgy sújtották a keresztyénséget, mint az
iszlámot; az egykori népegyházakat, mint  bármilyen más,
nem marxista filozófiát követő intézményeket. Nyugat-
Európa rohamos iszlámosításától Kelet- és Közép-Európa
országait a szegénység mentette meg, mint bármilyen vallási
megfontoltság. Ezen a világrészen ugyanis visszaszorult az
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élő hit, divattá vált, hogy az ifjúság 18 éves korában kimarad-
jon a templomokból. Ha a szülők hitre ösztönözték volna őket,
a vidék kényszerű elhagyása, az urbanizáció, a felsőbb iskolák
kontraszelektált professzorai meggyőzték a fiatalokat, hogy a
sikeres élet titka az elfordulás Istentől. Valahogy ez most visz-
szájára fordult. A széthulló keresztyénség szembekerült egy
összetartó, a keresztyén tradícióval merőben ellentétes rend-
szerrel. Míg a keresztyének ideáljaikat deheroizálták, a moz-
limok előállnak vértanúikkal, öngyilkos terroristáikkal, a
Korán terminológiáit követő vakbuzgóságukkal. Akinek
eszébe sem jutott, hogy imádkozzon, megtanulja tőlük a napi
ötszöri imádkozást. Aki a pénzt fogához verte, és egy százast
sem adott a templom perselyébe, mozlimként hatalmas
összegeket kezd áldozni, hogy az öngyilkos merénylet
következtében elhunytak hozzátartozóit támogassa. A másfél
milliós gázai lakosság legfeljebb élelmiszerüzemeket tart
fenn. A fogyasztást nem termeléssel, hanem importtal fedezi.
A moszlim államok pénzt és fegyvert minden mennyiségben
küldenek. Nem sok olyan ország van a földön, ahol nincs
munka, de azért jól megvannak, segélyekből, adományokból.
Néha kimennek köveket hajigálni. 

2001. szeptember 11. után a mullahok elérték, hogy New
York lakossága tömegesen állítsa: az iszlám békeszerető,
megértő, és képes megszüntetni a társadalom elszegényedését.
A keresztyén-zsidó-iszlám tárgyalások kiderítették, hogy min-
den világvallás egyformán jó. Mindegy, hogy minek nevezik
az Istent. Milyen gyönyörű köszönés: Békesség! (Sálom.) Az
emberek százezrei közül senki sem gondol arra, hogy a
nemzetközi diplomácia mozlim országból származik. Ki gon-
dol a „török áfiumra” (ópiumra) a mai Magyarországon?
Mohács után hazánk egykori kizsákmányolói, az ország
közepének mai napig tartó elnéptelenítői szépen beszélnek,
udvariasak, lehet velük alkudozni, vendégmarasztalók, ked-
vesek és közvetlenek. 

A terror és a misszió 
Wagner professzor elmondja, hogy Detroit lakossága

50%-ban, Dearbornban (Michigan) a Ford gépkocsi gyár
munkásai 90%-ban mozlimok. Ők éppen úgy nem érzik
magukat hibásnak a jelképessé vált „szeptember 11-e” miatt,
mint New Yorkban Harlem lakosai. A Világkereskedelmi
Központ ikertornyainak elpusztítása  után a mecsetekben
nyílt napokat rendeztek. A papjaik átvették a „keresztyén
fogalmakat”: békesség, megbocsátás, szeretet. A gyászos
szeptember 11-e után hat hónappal az Egyesült Államokban
50 000 ember tért át az iszlámra, mert úgy érezte, hogy a
mozlimokról alkotott korábbi fogalmak valótlanok voltak.
Az amerikai médiák először nagyon elítélték a terrorista
tömeggyilkosságot és az iszlámot, mégis egyre többen vál-
tottak át pozitív szavakra. 

Az iszlám három területen igyekszik stratégiáját
érvényesíteni:  

misszió (da wah), 
a szent háború (dzsihad),
a mecsetek építése (mosék).
Amit kevesen képzelnek el, a missziójuk a legereménye-

sebb. Több iszlám hittérítő tevékenykedik a mai
Németországban, mint amennyien németek vannak az iszlám
országokban, az egész világon összesen. Amit még kevésbé
gondolnának sokan, hogy az iszlám a mecsetekre mint
győzelmi jelképekre tekint fel. Éppen úgy, mint a keresztyének
annak idején a mecsetek lerombolásával, az átépítésükkel gon-
doltak. Az utolsó 20 évben kereken 20 000 mecset épült fel és
számos felekezetközi központ vagy egyéb intézmény.
Ugyanakkor például Kuvaitban egyetlen templom vagy
gyülekezet megnyi-tását nem engedélyezik. A kölcsönös
diplomáciai viszonosság sérül. Nigériában például alig egy
évtizede a lakosság fele volt mozlim és a déli, fejlettebb része
keresztyén. Egy iszlám jelentés a változásokat a következő
szavakkal jellemezte: „A keresztyénség a szabadesés gyor-
saságával süllyed, veszti a befolyását.” Az iszlám lakosság
műszaki, egészségügyi, gazdasági elitet nevelt, akik valamen-
nyi fontos pozíciót – beleértve a köztársaság elnöki tisztét is –
átvették. A keresztyéneket idegen betolakodóknak, a
mozlimokat pedig saját nép-nemzeti fiaiknak tekintik. A keresz-
tyéneket zaklatják, és az embereket üldözik. A templomok,
kórházak, iskolák és más jóléti intézmények felett lángok lob-
bannak fel. A keresztyének elleni pogrom mindennapos. A
hatóság erre azzal reagál, hogy a véres eseményeket
megfékezhetetlen, spontán eseményeknek állítja. A tetteseket
nem találja. Az okozott kár jóvátételére nagyon ritkán kerül sor. 

A Korán elfogadása és az áttérés egy rövid mondat, az
iszlám hitvallás elmondása. Megszabadulhat az ember a zak-
latásoktól, üldözésektől, de vajon övé lesz-e a moszlim
paradicsom? Keveseknek tűnik fel, hogy a Korán ígéretei, a
patakokkal bőségesen ellátott gyümölcsös kertekbe az áttérő
„talán” bejut. A sorok között sok a bizonytalanság, az ígéret
egyáltalán nem biztosítja ezt neki.  

A mai magyar demokrácia női egyenjogúságának az
iszlámban nyoma nincs. Az iszlám férfijogú társadalom. A nők
férjük távollétében ismerős férfiak köszönését sem fogadhatják.
Némelyik országban hétéves koruktól fekete kámzsában járhat-
nak halálukig. A mozlim írásmagyarázók felismerték ezt, és
most nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy a harcos
európai nőket megnyugtassák. Viszont nincs európai asszony,
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aki osztozna férjén, a második házassága után. Mivel a
következő feleségek sorában általában egyre hátrább szorul, és
még örülhet, hogy férje egyszerűen nem űzi el. Lehet, hogy még
a nők lesznek, akik eldöntik a monogám európai és a poligám
ázsiai közti vitát az iszlámosított és arabosított jövő Európában.

Defenzív a keresztyénség
A keresztyének közül kivételt csak az evangélikál és a

karizmatikus gyülekezetekben látunk. Az európai országok
lakosságának átlagosan évtizedek óta magas az életkora.
Viszont vannak kivételek, mégpedig két „szélsőség”.
Csakhogy az egyik szülőpár bűnözővé, míg a másik Isten
országa állampolgárává igyekszik nevelni népes családját.
Borsod megyében bőven található példa mindkettőre. Az
egyik gyülekezetben 30 évvel ezelőtt körülbelül 20–25 tag élt,
és közöttük egyetlen 20 éven aluli, illetve a szülei, két 50-en
aluli házaspár. A többiek átlagosan 60–70 éven felüliek,
nagyapák és nagyanyák voltak. Akiket ritkán vagy sohasem
kísérték imaházba a gyermekeik vagy az unokáik. Levelet nem
írtak, telefon még nem volt minden kézben. A legidősebb hívő
már közelebb volt a 90-hez, mint a 80-hoz. Bár ő valamennyi
istentiszteleten, köznap, vasárnap jelen volt, akkor is, ha fájt a
lába. Amikor megérkezett közéjük az ötvenes éveit taposó új
prédikátor, örvendezve fogadták: „Jaj, de jó, hogy jöttek a
testvérek, lesz már, aki eltemessen minket!” Ezután Isten mást
rendelt: a gyülekezetben 100 körüli a taglétszám, és a korfa
csúcsán esetleg két 70-en felüli van, miközben az iskolásko-
rúak száma 60 egy-egy istentiszteleten. Délutánra a gépkoc-
sikkal egy másik 60-as gyermekgárda érkezik. A családok nem
férnek el sem az ötszemélyes gépkocsikban, sem a kisbuszok-
ban, de be kell osztaniuk, hogy ki mikor érkezik az isten-
tiszteletekre, mert az imaház is kicsi nagyon. 

Térjünk vissza a világ demográfiai helyzetére! Az iszlám
követőinek átlagos életkora 21 éven aluli.  Az ENSZ a
körülményekből arra a következtetésre jutott, hogy a Föld
lakossága 2050-re 50%-ban mozlim lesz. Mások viszont biza-
kodva hangoztatják, hogy az iszlám lakosság nem civilizált
annyira, mint a világ keresztyén lakossága. Ha civilizálódnak,
áttérnek ők is a szinglik, az egykézők és a homoszexuálisok
életmódjára. A civilizációval majd csak csökken a népesség! –
mondják. Bennünk felvetődik a kérdés: Ez lenne a civilizáció? 

A keresztyén világ egyik óriási gyengeségévé vált a sokak
által hangoztatott „egyház és állam elkülönülése”, aminek
következménye lett a szekularizmus, vagyis az egyházak
tudatos kiszorítása. Az állam vette át az iskolát, a társadalomban
visszaszorult a vezetésétől. Az állam nem hajlandó fölismerni a
vallásosság csökkenésével növekvő bűnözés, korrupció, anal-
fabétizmus, szegénység, hajléktalanság, romló egészségügy és
közbiztonság tényét. Az iszlám erre egyértelmű ellentétes. A fő
törvénykönyv a Korán, a vallásosság kötelező mindenkire, az
állam és az iszlám összefonódott, a társadalom elképzelhetetlen
az állam területén megerősödött iszlám felekezet vezető
szerepétől. Ők nem mondják azt, hogy lehet bárki erkölcsös
ember, ha vallástalan. Nem csak a Biblia az egyetlen jogforrás.
Az iszlám még az utcai plakátok első sorába is ezt írja: „Allah,
a könyörületes és irgalmas nevében!” 

Miközben az evangélikálok egymást szakadatlan serken-
tik bizonyságtételre, hívő életük megvallására, és ettől remélik
azt, hogy megtelnek még a templom padjai; mégis a legtöbbről
egyetlen munkatársuk sem tudja, hogy Istennel él. Nem kíván-
ják „az ebek és a disznók elé vetni a gyöngyeiket” – evangéliu-

mi szavakkal élve. Ám a mozlim, ahol éri őt az ima ideje, ott
térdepel le, érinti homlokával a földet, és mondja a saját
megszokott imádságát szóval és mimikával. Nem törődik vele,
hogy az úttesten elgázolják az autók. A kocsik megállnak, a
sofőr kiszáll, és melléje térdepel. Egy néhány másodperc múlva
esetleg több százan. A keresztyének rettegnek, félnek és remeg-
nek az életükért és a jólétükért. A mozlim viszont elégedett. Ha
egy kecskéje van, a másiktól nem irigyli a tevét. A gazdag
mozlim országokban éjszakára az arany, ezüst és drágakövek a
kirakatban maradnak. Magyarországon az ilyen holmik a
páncélszekrényben sem maradnak meg. A keresztyénség elleni
iszlám általánosítás a keresztes hadjáratokat, a gyarmatosítást és
a rabszolgaságot emlegeti. „Igaz, becsületes, gyémántfekete
szemekről” és „a kék szemű gyilkosokról” beszél. A
keresztyénről ma is azt mondják, hitetlen. A stílus maradt olyan,
amilyen a XVI. században volt a török levelek megszólításában:
„Ó, dicső várkapitány, te hitetlen kutya!”

Egyre többen mondják a mozlimok, hogy amíg a szov-
jetek uralkodtak, őket tekintették legnagyobb ellenségüknek.
Miután megszűnt a szovjet rendszer, a keresztyének és a zsidók
váltak első számú ellenségeikké. A mozlimok felfedezték, hogy
az evangélikál hívők és azok missziója gátolja terjedésüket.
Tény, hogy az iszlám előretörést kizárólag azok a testileg
gyenge, de lélekben igen erős és bátor emberek fékezik, akik
hitünk terjesztésére olyan országokban is vállalkoznak, ahol
Jézus Krisztus evangéliumát nem szabad hirdetni, a
„törvényszegőt” halállal büntetik, és nyilvánosan lefejezik. 

Hogy az iszlám meghódítja-e Európát, nagy kérdés. Isten
úgy rendezte be a világot és a különböző társadalmakat, hogy
eddig nem volt egyetlen olyan átfogó rendszer sem, amelyik
alkalmazható lett volna a világon mindenhol és mindenkire.
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Szentpéterváron egy egészen nagy mecset is találató. Ahhoz
képest nagy, hogy idegent (nem orosz embert) nagyítóval

lehet csak találni

Egyháztörténeti kronológia
Elkészült a Békehírnök Fontos napok rovatához hasonló
kronológia. Az eseményeket az aktuális napra vetíti ki. 
Terjedelem 45 oldal. Aki egyháztörténelmi adatok iránt
érdeklődik, segítségül veheti. 
Az érdeklődők a szerző e-mail címén jelentkezzenek:
szeboliver@gmail.com


