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Ez a célja sok mozlimnak Németországban. Mialatt az
egyház és az állam tolarenciáról beszél, és békésen szundikál,
az iszlám robbanásszerűen erősödik Németországban,
Európában és az egész világon. 
Az iszlámhoz áttérő emberek száma oly gyorsan
emelkedik, hogy az is elég, ha a hitvallásukat telefonba mond-
ják, mivel szinte tolakodnak az emberek. Az áttérők pontos
számát ellentétesen becsülik. Az előző évben (2008-ban) a
németországi áttérők 4000-es számát már túl is teljesítették. 

Tervek: vagy dzsihád vagy dawa1

Miután a dzsihad („szent háború”) egyes mozlimoknak
erőszakos eljárást ír elő, a legtöbb Németországban élő
mozlim feladatának tekinti, hogy mindenkivel megismertesse
az iszlámot. Sokakat hajt az ördögi motiváció a felszín alatt
terjeszteni az iszlámot, postán, interneten nagykereskedelmi
hálózaton. Az ilyen törekvések mögött álló egyik leghíresebb
fej Pierre Vogel, az egykori német profi ökölvívó, aki körül-
belül hét éve mozlimmá tért át. Ő képes sokakat áttéríteni
hathatós stílusával, jártasságával a különféle nyelveken, a
Korán és a Biblia alapos ismeretével. 
A nagyáruházakban (a dawa választott intézményeiben)
a vevőket havonta többször kamerával felveszik és internetre
teszik. A videoplatform tízezernyi emberhez segítheti eljutni a
nemzetközi iszlámmozgalomban oly jelentéktelen sze-mélyt,
mint Pierre Vogel. 

Éppen úgy, ahogy az evangélizáció
Ezekkel a nagyáruházi vevőkkel úgy foglalkoznak, mint
a gyülekezeteinkben egy evangélizáción. Egy szimpatikus
szónok laza beszéddel jó témába kezd, ami aztán felhívással
végződik, hogy mondják vele a rövid mozlim hitvallást: „Egy
az Isten, Allah, és Mohammed az ő prófétája.” Ennyi már éket
is ver a barátok, munkatársak és szomszédok közé. 
2008. december 19-én zajlott le egy ilyen „dává”
Kölnben. A Carsten Polanz iszlám tudóssal lezajlott
megbeszélést követően, illetve egy intenzív előkészítés után
olvashattuk, hogy nyolc fiatal keresztyén diák a nagyáruház
bejáratánál iratot osztogatott és egy bont adott Paul E. Little
könyvére: „Tudom, kinek hittem”. 
Közülük négy előbb előadást hallgatott, hogy este, hall-
gatva az érvelést, jobban megismerje a mozlimokat. Pierre

Legyünk jelen minden házban!
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Pierre Vogel, a német származású mozlim, az Út Allahhoz
című internetes oldal erőszakos aktivistája

Mennyire toleráns az iszlám?
Támadás a Mor Gabriel-kolostor ellen

A német nyelvű katolikus Gloria tévé ez év egyik júniusi
adásában megdöbbentő tényeket közöl az iszlám feltartóz-
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Vogel jó sokat késleltetett fő előadásának témája volt: „Isten-e
Jézus Krisztus?” Az nem új, hogy az iszlám tagadja Jézus
Krisztus istenségét, de hogy mindehhez bibliai idézeteket hoz
bizonyítékul, hogy Jézus Krisztus soha nem állította magáról
az istenséget, ez már új.
Pierre Vogel kérte, hogy szükség lesz néhány keresz-
tyénre, akik bizonyíthatnák Jézus istenségét.  
Ahogy ezt már az internetből megszoktuk, a Bibliát tel-
jesen helytelenül magyarázták, és magukat az egyértelmű
szavakat is kitépték az összefüggéseikből. Így például Tamás
apostol hódoló hitvallását: „Én Uram és én Istenem!” (Jn
20,28), többször is hamisan állították be, átértelmezve egy
formális: „Ó, Istenem”-re. 
Az tűnt fel a rendezvény során, hogy az előadó egészen
keveset olvasott vagy beszélt a Koránból, mindig csak a
Bibliát és annak kifejezéseit támadta, miközben állítólagos
ellentmondásaival akarta bizonyítani, hogy a Bibliában Isten
hamisított szavai vannak megírva. 

Lehet velük beszélni!
Amikor már jó sok időt töltöttek együtt, hirtelen hosz-
szabb szünetet jelentettek be, miközben egész tervünket fel-
borították. A rendezvényt a szünet közben elhagyóknak, sietve
átadtuk a könyv bonjait, távozásuk közben. Ezt tettük, és
közben több mozlim odajött, izgatottan kérdezve, kik
vagyunk, és mit akarunk tenni. 
Így aztán az est további részében sokkal több mozlim-
mal hosszan beszélgethettünk a hitről. Bár mi nem akartunk
belemenni szóvitákba, nem tudtuk elkerülni az olykor izzó
beszélgetést. Mindnyájunk körül kialakultak valóságos fürtök
az emberekből, akiknek fő problémájuk volt, hogy vajon csak
a Biblia Isten hamisítatlan szava.
Azon este az evangélium őszinteségét csak kevés
mozlim ismerhette meg, de sok, nagyon vallásos mozlim kissé
visszafogta magát. Néhány magánbeszélgetésben hallottuk,
hogy nyugtalankodnak, és a csiszolt értelmű mozlimoknak
kételyeik támadtak, és fenn is maradtak. Bizonyos mértékben,
letört a büszkeségük. Legtöbbjük barátságosnak látszott, és
tiszteletben tartott minket. 
Pierre Vogellel is lehetővé tett Isten egy eszmecserét,
amit közülünk sok megfigyelő kísért, kijelentéseit kétségbe

vonva bibliai magyarázatait becsületesen értelmezték. Egy kis
időre félbe is hagyta az esti előadást. Összességében Istennek
nagy áldásával járt ez az akció, amely legalább száz mozlim
szemében világossá tette az evangéliumot. Sok mozlim, akik
addig az egyházról, keresztyénségről és Európáról csak előre
gyártott klisék szerint gondolkodott, csodálkozva döbbentek
rá, hogy a keresztyénség egészen más. 
A mozlimok minden európairól feltételezik, hogy
keresztyén, feltételezik róluk az erkölcstelen életmódot.
Mindig újra és újra megkísérlik leleplezni a hivatalos keresz-
tyén egyházak képviselőinek becstelenségét, erkölcstelen-
ségét és az ellentétet a bibliai gondolkodással. Újra és újra
világossá kell tennünk, hogy mi távol állunk ezektől. Azóta
küldtünk nekik már három könyvet is, bár kevés bont tudtunk
köztük terjeszteni. 

Itthon van a missziói küzdőtér
Egyre világosabbá vált előttünk azon az estén, hogy nem

kell a keresztyén misszionáriusoknak feltétlenül külföldre
utazniuk, hogy a mozlimoknak magyarázzák az evangéli-
umot. Az iszlám már annyira kiterjesztette határait, hogy
a közvetlen környezetünkben megtaláljuk őket.
Németországban körülbelül 3,5 millió mozlim él.
Ezek az emberek nem képeznek reménytelen
eseteket, ha látják és hallják tőlünk az evangéliumot, ha
fölismerhetik általunk és bennünk: a nagy Isten valóban a
földre jött mint ember, hogy a bűneinkért meghaljon. Erre
a tényre sajnos egyre több „keresztyén” rácáfol, és még
sok ismert keresztyén elhidegül, ezért mondják ezt a
mozlimok: „Sohasem tehetett ilyen dolgot az Isten!”
Ezért hinnünk és tudnunk kell, hogy Isten Jézus
Krisztusban emberré lett és megvalósította megmen-
tésünket. Ez az evangélium, az örvendetes üzenet minden
embernek, a köztünk élő mozlim új polgártársainknak is. 

Fest und Treu, 2009/1. szám, 7–8. old. 
Ford. Szebeni Olivér

1 A két arab szó jelentése: szent háború (meglehetősen ismert).
A dawa az internet szerint sokféle jelentést hordoz.
Legvalószínűbb az új megbékélés pártja Irakban, nyugat-
európai képviseletet tart az iszlám megismertetésére.
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A Szolgatárs előző számában hibásan jelent meg egy
James Stewart (1914–1975) evangélista nevével kapcso-
latos közlés.
Helyesen – ejtsd: Dzsémsz Sztyuárt.

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

Hezbollah – dzsihád


