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Ebben a szerény gondolatsorban a „feketemunkás” nem
számít gazdasági vagy munkaügyi kifejezésnek. Most, első
soraim fogalmazása közben ígérem, hogy egy hozzánk sokkal
közelebb lévő témát fejtek ki, amennyiben az olvasó
megtisztelő érdeklődésével kitüntet.

A magyarság a hetvenes években, kivételes kék útlevél-
lel lebonyolított nyugat-európai „kalandozásai” során tapasz-
talta, hogy a városlakó osztrákok, németek vagy éppen svájci-
ak mindig vasaltak, tiszták, elegánsak. Ingjük naponta több-
ször is változik, öltönyük minőségi szövetből készült. Nem
lépnek utcára nyakkendő nélkül. Ehhez járult, hogy bármi az
iskolai végzettségük, olyan munkát senki nem vállalt, amivel
bepiszkolódott a ruhája és a keze. Piszkos munkára, mint
kábel- vagy csőfektetés, utcai árokásás, soha nem vállalkozott
egyetlen német állampolgár sem. Erre vendégmunkásokat
alkalmaztak, de azokat nem „vendégmunkásnak” nevezték,
hanem „feketemunkásnak”. Szobafestő, kőműves szintén a
bevándorlók közül került elő, legjobban őket fizették.
Tömegesen jártak dolgozni jugoszláviai, majd török állampol-
gárok „fekete” munkára. A közelebbi feketemunkások péntek
este hazautaztak Szlovéniába, Horvátországba. A nagyon
távoli országokból való mozlimok még ritkábban. Utóbb meg-
jelentek a templomaik, Münchenben és Zürichben egy-egy
aranyozott tetejű mecset. Később kihívták a családot, állam-
polgársági jogot szereztek. Legkönnyebben ment az egykori
Nyugat-Németországban, Svájcban sokkal nehezebben. Egész
Nyugat-Európát elözönlötték az arab bevándorló családok.
Szerények voltak, és ennek ellenére, hogy mindig a munka
neheze jutott nekik, lassan meggazdagodtak. Végül tüntetve
kezdték követelni a jogaikat. A Kereskedelmi Világközpont
felrobbantása után félelmetessé váltak. A rettegést kihasználva
elkezdték a „keresztyén országok” iszlámosítását. 

Közben tudatosították az arab hatóságok, hogy egyre
több anyagi támogatást kap otthonról, aki Európába települ.
Kezdtek találni embereket, akik áttértek, mint Pierre Vogel,
egyik előző cikk vahabita agitátora. Kedvezményes tanulási

lehetőségeket kaptak arab egyetemeken a tanulásra. Európa
tízezernyi hordó nyersolajat vásárolt naponként meredeken
növekedő áron, miközben a nagy gazdasági versenyben az
iszlám államok lekörözték a „bűnös pogány keresztyénséget”. 

A világ leghatalmasabb tornyai immár az ő hazájuk
fővárosát ékesíti. A tenger mélyére költöztették a világhírű
szállodáikat másutt, és elképzelhetetlen luxust teremtettek.
Amerika és Európa ontotta a pénzt a nyersolajért, de
egyirányú volt ez a kereskedelmi fluxus. Visszafelé nem folyt
az arany. Viszont betelepültek a lappangó fegyveresek, a még
nem aktív terroristák. Aztán aktívak lettek, mert szerintük bán-
talmazni merészelték a Koránt, a Prófétát. Őrjöngő tömegek
tiltakoztak, fenyegetőztek, zászlókat égettek és tapostak. A
demokrácia védelme alatt mozlimok kerültek a parlamentbe, s
eljutott a legfelsőbb székbe az első afro-amerikai, aki egyete-
mi tanár, mégpedig jogtudós. Különös találkozása a dolgok-
nak, hogy az iszlám tudomány kulcsa a jog. A Korán
tudománya nem teológia, nem is természet- vagy társadalom-
tudomány. Az iszlám szent könyve, a hozzá kapcsolódó tár-
sadalmi rend és hatalmi struktúra a mindennapi élet törvényes
rendjét keretezi. 

Érdemes fölismerni ennek a nézetnek a hatását. A
keresztyénségen belül milliónyian helyeslik a laicizmust, és
ellenzik a teológiát – már ha van még egyáltalán. Szinte vala-
mennyi országban megszűnt a korábbi büszkén viselt cím:
„Mi tudatos keresztyének országa vagyunk. Ez egy keresztyén
társadalom.” 

Amerikában, ahol a világ leghatalmasabb protestáns
keresztyén államszervezete létezett, ma egy ilyen mondat
kihívás, gyűlöletkeltő és diszkriminatív. A „keresztyén
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hivalkodás” ellen nálunk a rendszerváltás után kezdtek
tiltakozni. Olaszországban le kellett szedni az iskolák, egyete-
mek falairól a feszületet. Nem mintha védelmezni kívánnám a
jelképet, de mégis furcsa, hogy mindezt olyan emberek
követelték, akiknek elbocsátó hazájában egyetlen újabb
keresztyén templomot sem nyitnak meg. Olaszországnak több
mint ezeresztendős római katolikus tradíció alakította ki a
saját, felekezeti arculatát, ahol a protestantizmust ellenséges
szemmel nézték. A mozlim térhódítással szembenézni azon-
ban nincs erejük. Egyetlen európai ország sem képes elérni az
iszlám nemzetközi kapcsolatok viszonosságát vallási téren.
Miközben a vallásszabadságra és a toleranciára hivatkozva
sorra nyitják az iszlám mecseteket világszerte, a keresztyén
templomokra egyre több ázsiai és afrikai országban lakat
kerül. Fegyveresek lesik az arra járó külföldieket, hogy ne
készítsenek felvételeket és ne filmezzenek. A templom tulaj-
donképpen más ne legyen, mint műemlék. Külön gond az
angolul tudó iszlám államokban a keresztyénség tudatos fel-
számolása. Röviden szólva a kommunisták kínai vallásel-
lenessége nem olyan durva és elnyomó, mint egyes iszlám
országoké, ahol külön „vallási rendőrség” működik, és nem
egy keresztyén turista életének drámai vége szakadt, mert
rajtakapták őt „a keresztyénség terjesztésén”. 

Tengernyi ellentmondás 
Filmek jelennek meg és a televíziós csatornákon szinte

naponta ismétlődő sorozatok mutatják be, hogy a keresztyén
civilizáció nulla. Az archeológusok és történészek járják
Spanyolország meseszép tájait, és ismertetik a VII. század
utáni iszlám építészetet, a virágoskertek, szökőkutak, királyi
paloták luxusát, amelyet a brutális keresztyén civilizáció
megszentségtelenített. Szó sem lehet 150 éves török hódolt-
ságról, ennél is hosszabb idejű balkáni iszlám jelenlétről.
Megalázottságról, adóztatásról szóló egykori okmányokról. A
szakállánál megragadott magyar parasztot pofon verve és
ingyen elszállították tőle a birkát, szarvasmarhát, csak a disz-
nót hagyták meg. Ma viszont a paraszti udvarokban lassan
nincs sertés sem. Egy szó, mint száz, Magyarországra eddig
még nem törekedtek mozlimok olyan tömegesen, hogy milliós
számmal visszabillentsék az állam több évtizedes népesedési
degresszióját. Egybefüggő néhány ezres mozlim tömeg jelen-
leg még csak Gazdagréten van.

Természetesen látnunk kell azt is, hogy valóban vannak
békeszerető, vallási tekintetben toleráns mozlimok. Vagy talán
pontosabban vallási tekintetben közömbösebb, és ennek
alapján elnézőbb államok. Ne lepődjenek meg az olvasóim, de
a halálra ítélt Szaddám Huszein vezette Irak egy ilyen állam
volt. Ott élt a legtöbb és leginkább tarka keresztyénség, na-
gyon korai eredetű, magát katolikusnak nevező egyházak, és
szinte teljesen zavartalanul működtek az evangéliumi keresz-
tyének is, baptistákat szintén beleértve. A Huszein vezette
baath párt az egészet a marxistákhoz hasonló „magaslatról”
szemlélte. Azt a nemkívánatos személyt, aki túl sokat engedett
meg magának, más marxistákhoz hasonlóan eltüntették.  

Érthetetlen az is, hogy Egyiptomban és Szudánban vi-
szont a mai napig léteznek kopt keresztyének. Kairó óriási
népességű mozlim lakói között is vannak Jézus Krisztus orto-
dox kopt követői. A kopt férfiak csak a maguk körében háza-
sodhatnak. Aki mozlimot „kényszerít” vallása elhagyására, azt
kivégzik. Aki felsőbb tanulásra vágyik, főként a nő, célját
csakis „igazhitűként” érheti el, és ha keresztyén marad, szed-

heti a sátorfáját, el kell hagynia hazáját. Ez egyébként a
legkedvezőbb lehetősége. Gyakori a nők elrablása, akiket
ilyen esetben megfosztanak személyi szabadságuktól.
Amennyiben az elrabolt nő kopt, elkerülhetetlenül mozlimmá
kell válnia. Kairóban a koptok intézményes megaláztatásának
fényes bizonyítéka, hogy a város szennyét, szemetét nekik
kellett elszállítaniuk. Kairóban ők voltak a feketemunkások. A
másodrendű és lenézett emberek leleménye viszont az volt,
hogy a kora hajnali órákban, zaj nélkül elszállított kom-
munális szemetet újrahasznosították, és ebből jelentős profitot
nyertek. Eleinte a koptok utcái szeméthegyek között
nyújtózkodtak, de ma már nyoma nincs a szemétbányában fúrt
utcáknak. 

A Föld 57 iszlám országában 40 millió keresztyén lakik,
de az egyik nigériai mozlim újságíró szerint „a szabadesés
gyorsulásával fogynak”. Közben eldicsekedett, hogy a világ
iszlámosítása reményteljesen halad afelé, hogy vagy a dzsi-
hád, vagy a dawa eszközével, „ha Isten akarja”, minden egyes
ember mozlimmá lesz. Aki nem vállalja, elpusztul, mint a
kutya, és sorsa az örök kárhozat tüze lesz, ahol megfordítják,
ha a bőre már pirosra sült, a másik felére. 

Több iszlám államban tűrik a rabszolgaságot. Ebben
példaként áll Kelet-Afrika, a belháború folytán földönfutókká
vált tízezrek embertelen sorsa. Akiknek hiába szállítanak
humanitárius segítséget, a harcoló fegyveresek elkobozzák, az
éhezőket betegen is kényszerítik elvándorlásra, mígnem
értékesítik őket olcsó munkaerőként, mint az állatokat. Nincs
senki sem tekintettel a lézengő emberek családi kötelékeire.
Ezt nem más vallások tagjaival szemben, hanem a magukfajta
igazhívők sérelmére követik el.

Burj Al arab hotel a Jumeirah Beach-en, Dubaiban.
Jellemző árak 2008-ban: 233 000 Ft/fő/éj 

egy kétágyas szobában
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A nagyon mély nyomorszint alatti mozlim államokkal
kiáltó ellentétben áll több arab olajtermelő állam. Azok között
is vezető szerepe van Szaúd-Arábiának, a próféta
szülőföldjének. Az óriási arab sivatag országában a leg-
drágább az ivóvíz az egész világon. A roppant nehéz ter-
mészeti viszonyok az ezen a területen élő embereket szüntelen
vándorlásra, szegénységre kárhoztatták. A sivatag vándorló
lakóit sarcolták a rablók. Szaúd-Arábiában született az utóbbi
évtizedek leg-keresettebb terroristavezére, Oszama bin Laden.
Valójában legalább akkora körülötte a bizonytalanság
megítélés dolgában, mint amennyire titok a tartózkodási
helye. Nem bizonyították a terrormilliárdosra, hogy ő volt az
oka New Yorkban a szörnyű pusztításnak. Különleges
figyelmeztetés az amerikaiaknak az indokolatlan háborús
kalandok szörnyűséges tette után néhány hónappal, az
Egyesült Álla-mokban a bosszúállástól rettegő mozlimok iránt
soha nem látott mértékben rokonszenv alakult ki. Állították,
hogy a veszély a keresztyénség felé fordított közömbös
tömegeket. Ez részben igaz volt, de arról már nem beszéltek,
hogy váratlanul megerősödött az iszlám Amerikában.  

Szaúd-Arábia uralkodó iszlám vallását pontosabban
„vahabita szektának” nevezik az európai vallástörténészek. Az
iszlám ilyen fogalmat nem használ. Azt általában mindenki
tudja, hogy az arab világ vallásossága két nagy irányzatra osz-
lik, a szunnitákra és a síitákra. A több mint évtizedes iraki-
iráni háború óta Európa lakossága számon tartotta az iszlám
egymással ellentmondásban lévő két fő változatát, amelyek az
évszázadokkal tovább bomlottak. Az ezerhétszázas években
alakult a szunniták között a vahabita csoport. Azért nem szek-
ta, mert az iszlám elismeri mozlimnak mindazokat, akik meg-
tartják az „öt pillért”, vagyis a mozlim hívő öt legfontosabb
kötelességét: 1. hitvallás, 2. napi ötszöri ima, 3. szegények
köteles támogatása (alamizsna), 4. ramadánhavi böjt, 5. a fér-
fiak életében egyszeri köteles zarándoklás Mekkába. Ezt még
több apróbb kötelesség (mosakodás, erjesztett vagy főzött
szesz fogyasztásának tilalma, körülmetélkedés stb.) egészíti
ki, de ezekben már lehetséges némi eltérő gyakorlat (például a
nők „körülmetélése”). Viszont az öt pillér megtartásában nin-
csen alku. A vahabiták ezeket természetesen megtartják.
Külön hangsúlyt helyeznek az iszlám terjesztésére. 

A témához tartozik, hogy a különféle mozlim árnyalatok
lényegében a „hitterjesztés” keresztyén fogalmát (alapvetően
lélekmentés) soha nem vallották. Az iszlám használja ugyan
az üdvösség fogalmát, van egy bizonyos szoteriológiai nézete,
túlvilági reménysége, csakhogy az nagyon eltér a keresz-
tyének hasonló fogalmaitól. A keresztyén megváltástan alapja
Isten szeretete, az iszlámé Isten bosszúállása. Kiirtandó, aki az
iszlámot nem fogadja el kizárólagos igazságnak. Az ő misszi-
ójuk eszköze nem a mentő szeretet, hanem a kényszerítés.
Lépten-nyomon emlegetik Allah kegyelmét, a dzsihad mellé
felvetik az oktatás, felvilágosítás lehetséges eszközét (dawa),
csakhogy eltorzul a vahabiták arcán a mosoly, ha hosszas
győzködésüket eredménytelennek érzik. Ez a nézete a német
származású, de német nevét  megtagadó Pierre Vogelnek (alias
Abu Hamzának) is. 

Egy volt szovjet, de mozlim többségű állam, Kazahsztán
baptista missziójának helyzetét 1992 nyarán mutatta be az
EBPS lap hasábjain Viktor Gorilov szuperintendens. Akkor 16
milliós államban, 136 gyülekezetben, kb. 10 000-es nagyság-
rendű a missziónk, de a prédikátorok száma mindössze 35 fő.
A misszió körülbelül ugyanolyan ütemben fejlődik, mint a

hazai. A Gemeinde című német lap hat évvel később 11 ezerről
számol be, ahol a német diakonisszaszervezet a szegénység és
a járványok leküzdésére intézményt hozott létre. Igazi német
pontossággal ellenőrzik a küldemények igazságos és célszerű
elosztását, egyelőre kedvezőbb mutatókkal, mint sok más
országban. Kazahsztán különös érdeklődést tanúsít hazánk
iránt is, miután rokonnépnek tartanak minket. Gyakoriak a
sztyepe és az Alföld népei közötti engedélyezett találkozások,
így olykor újabb vallásügyi adatokhoz juthatunk.

A szovjet sem volt képes többre, mint egyformán

megvetni minden vallást, de az iszlám uralmat megtörni nem
volt képes Kazahsztánban. Amikor 1991-ben, a fővárosban
kimondták a Szovjetunió felbomlását, a pünkösdiek éltek az
adódó lehetőséggel, és 4000-en kitelepültek Nyugatra. A
kivándoroltak bizonyították családjuk német eredetét, és az
elvándorláshoz bonyolult feltételekkel segítséget kaptak.
Néhány baptista gyülekezet tagjai közül is csatlakoztak hoz-
zájuk, így aztán komoly próbatétel alá került a missziónk.
Egyes imaházakat eladtak, mások gazdátlanok lettek. A
szovjet időkben a mozlimok bátran szemükbe mondták a párt
vezetőinek, hogy különb és igazságosabb társadalmat
lennének képesek kialakítani, és csak az alkalmas pillanatot
várják, amikor ezt meg is teszik. Azóta már eljött ez az alkal-
mas pillanat, és a városokban, nagyobb falvakban valameny-
nyire megtűrik az orosz ortodoxokat, de a kisebb
településeken sok megaláztatást kell elszenvedniük a
mozlimoktól. Erőszakos vagy szervezett elnyomást nem kell
elszenvedniük, de a mozlim családokban a keresztyéneket
kivetettség, örökös zaklatás éri.  

nem mindegy, hogy hívják az egy igaz Istent!
Sok honfitársamtól hallom a kérdést: Hát nem mindegy,

hogy hívják az egy igaz Istent?
Keresztyén, zsidó, mozlim három egyistenhívő világval-

lás. Hogy nem férnek meg? Mindegyik a békét és a szeretetet
hirdeti. A keresztyének és a zsidók mégsem ismerik el
Ábrahám első fiának leszármazottait. Méltányosabbak is lehet-
nének. „Az egy igaz vallás” örökös keresésének, saját magát

Asztana, az aranyváros, mely egykor az Akmola nevet viselte,
1998 óta Kazahsztán fővárosa, és időközben hatalmas

fejlődésen ment keresztül
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csalhatatlannak, egyedülinek kikiáltó nézetek már nem
feltétlenül népszerűek. A hitviták felett kezd elmúlni az idő.
Elképzelhetetlen a Krisztusba, Mózesbe, Allahba vetett hit
gyakorlása valamilyen intézményes közösségi rendszer nélkül.
Egyikünk sem élhet magános farkasként. A mozlimok elég
lazán kezelik a közösséget, de a napi ötszöri ima idejére össze-
sereglenek egy müezzin éneklő felhívására várva, mint az
iszlám hűséges katonái, mezítláb, megmosakodva, egyformán
Mekka felé fordulva szó szerint ismétlik a napi imájukat,
imapozitúráikat, s rögtön utána felkelnek és sietnek napi
munkájuk folytatására. Kételkednek abban, hogy a római kato-
likus rózsafüzér használatát tőlük vették át, az újonnan náluk is
szokásba hozott lelkes imapozitúra, felfelé fordított tenyérrel
fogadva a felülről származó áldást, muzulmán testtartás.

Budapesten összehozták a keresztyén történelmi egy-
házak papjait és a hazai legfőbb mozlim vezetőt, ahol kamerák
előtt elhangzott az alcímet adó ominózus kifejezés. A ma-
gyarországi Mozlim-közösség vezetője eredeti magyar nevét
elhagyva arab nevet vett föl. Joviális megjelenésű, szüntelenül
mosolygó, megnyerő küllemű férfi. Ő is kijelenti azt a monda-
tot, amit a fejezet alcímében írtunk. Közeledést ajánl az asztal
köré gyűlő keresztyén, zsidó vezetőknek. Populista húrokat
penget: a Korán a szegények mellett van. A Korán tiszteli az
ószövetségi prófétákat, és „Jézust prófétának tartja”. Sajnos a
Biblia nem tartja prófétának Mohamedet, meg sem említi. A
Koránban olvashatunk Jeruzsálemről, de az Ószövetség meg
sem említi Mekkát. 

Vallástörténelmileg roppant nagy tájékozatlanságot árul
el az érvelése. Hogyan kerülhetné el a Biblia a rovására felho-
zott mulasztásokat, hiszen közel hat évszázaddal előbb
lezárult. Lezárult már a Biblia kanonizációja, amikor
Mohamed született (569–632). A Biblia újszövetségi iratainak
keletkezése idején Mekka egy szerény, egyetlen ókori
történetíró által meg sem említett törzsi település volt. Jézus
Krisztust (ők másként nevezik) nem prófétának tartja a
keresztyénség, ő szerintünk Megváltó, Isten Fia. Ők viszont
állandóan ismétlik, hogy „Mária fia”, és Istennek lehetetlen,
hogy fia legyen.  

Az arabok szerint mindent a görögöktől kaptak a keresz-
tyének, hiszen műveletlenek, barbárok voltak. Arab
közvetítésre volt szükség. Európaiság, keresztyénség, etika,
józanság, törvényesség ismeretlen köztük. Sehol nincs a
nőknek annyi joga, mint az iszlám államokban – mondják. A
házasság tisztaságát nem tartja meg egyetlen európai férfi
sem. Bordélyházakba járnak. Náluk a többnejűség
következtében nincs prostitúció. Őrizkedni kell valamennyi
keresztyén férfitől, mert sok közöttük a nemi beteg.
Valamennyien részegesek, hazugok, tolvajok, sőt gyilkosok.
Egyszerűen csak az emberöléshez értenek, vérszomjasak. Ez
utóbbi egyik házgyári falra volt kifestve Budapesten, de félig-
meddig letisztították. Azért még most is látszik a bepiszkolt
falon. A vallását szerintük a keresztyén pap sem tartja meg,
nemhogy egy civil. Ha mégis meg akarná tartani, ugyan
melyik keresztyén vallást tarthatja? Hiszen a keresztyénség
nem egységes, milliónyi, és talán nincs két egyforma keresz-
tyén gondolkodó sem, a mozlimok szerint. Mindezt nem vala-
mi hevület íratja le velem, hanem jelentős nemzetközi és iro-
dalmi tapasztalat bizonyítja. 

Amikor egy mozlim valakiről azt állítja, hogy
meghamisít bármit, de főleg a Korán tanait, gyakran így fejezi
ki magát: meghazudtolta a prófétát, Mohamedet vagy az iszlá-

mot. Aki ezt megtette, kimerítette a legsúlyosabb bűnt.
Szankciója nyilvános kivégzés. A bűncselekményt bármi okból
is kimondja minden nem iszlám hívőre a törvényszék. A
vallási rendőrség kinyomozza, és ha véletlenül nem mondja ki
a bíró, akkor a vádlottat elbocsátják, de még haza sem ér, bale-
set éri. Kevésnek van akkora szerencséje, mint az iráni „Sátáni
versek” szerzőjének, akit ezzel a váddal törvényen kívülivé
helyeztek, hogy menedéket találjon Nagy-Britanniában. 

Salman Rushdie (ejtsd Szelmen Rozsdi) indiai születésű
mozlim (1947), aki felsőbb tanulmányait Nyugaton végezte,
és számos regényt írt. Azt mondhatjuk annak, aki sohasem
olvasta ezeket, hogy ezekben nincs semmiféle különösebb
„sátánizmus”. Műfaját abban ragadhatjuk meg, ha hasonlítjuk
a „Da Vinci-kódhoz”. Itt is valami olyanról értekezik a szerző
– ezernyi más apró kulturális témán és adaton kívül –, hogy
Mohamed próféta tulajdonképpen nem az, akinek hiszik. Az
író az angol főrendiházba lépése óta a hatvanas évei elején jár,
és a mozlimok halálra ítélték. Lassan 20 éve élvez mégis biz-
tonságot. Az amerikai mozlimok Dél-Kaliforniában még a
védelmére is keltek. Hiszen ténylegesen létezik egy papi
réteghez csatolható túlzó elkötelezettség a mozlim hívők
között, ami már-már értelmes ember számára elviselhetetlen
függés. Mindenesetre illusztrálja a sorsa, hogy az iszlám
sokkal érzékenyebb, mint a keresztyénség. A Jézus Krisztust
rágalmazó regény szerzőjét, ugyanis soha sem ítélték el,
legkevésbé halálos büntetéssel nem sújtotta a sértett keresz-
tyénség. Krisztust büntetlenül ki lehet gúnyolni, de
Mohamedet nem lehet!

Ha már növekszik a nyomor, 

miért nem növekszik a hit?
Időközben nyilvánvalóvá lett, hogy hazánk gazdasági

életének szintje lassan, de tartósan hanyatlik. Bármelyik
egykor szegény iszlám állam mai szintje alatt van. A magyar
földművelő élete rosszabb, mint a hagyományosan sajnált fel-
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Az Al-Haraam, a mohamedánok szerint a világ legszentebb
mecsete, és a Kába kő



lahé. Bár náluk is szakadozik a szociális háló, de nem annyi-
ra, mint nálunk. Az arab tendencia javul, a mienk egyáltalán
nem. Nem is hullik ki „a szociális háló” szemei között annyi
ember ott, mint a hazai hajléktalanok, árvák, magzati koruk-
ban meggyilkoltak, uzsorásoknak kiszolgáltatott szeren-
csétlenek száma. Nálunk gyarapodnak évről évre az anal-
fabéták, náluk kezdenek tanulni a leányok is. Allah népe nem
vágyik Magyarországra, itt csak akkor ragad, ha elkerül-
hetetlenül belefut a határt valóban európai szinten őrzők kezei
közé, és egy menekülttáborba szorul.

Ez alatt a bekezdés alatt van lehetőség arra, hogy kissé
összehasonlítsuk a keresztyén és az iszlám között soha
ennyire ki nem élezett ellentét rendkívüli komplexumát.  

Kétségtelenül terheli a Föld északi féltekéjén kialakult
fehér emberi civilizációt vétség és emberiség ellen elkövetett
bűn. Nem mentesült ettől a keresztyén civilizáció. Sokáig
vigasztalódtunk azzal, hogy egyházunk ebben nem volt
vétkes, mert sehol nem volt hatalmi pozícióban. Ám legna-
gyobb szomorúságunkra, ha Magyarországon eddig még nem
sorakoztak a vezető politikusok közösségünkből kor-
mánytisztségben, államfői rangban, volt már példa erre tőlünk
hatalmasabb államokban. Nem mentesülhetünk a súlyos
felelősség alól. Nem remélhetünk az iszlám előtt felmentést,
vagy bármilyen egyéb felekezetünknek kijáró mentességet.
Persze semmiképpen sem tehetnénk, mivel mi is „keresztyén
gyilkosok” vagyunk a szemükben. A Korán szavai a mi
fejünkre is ráolvassák a poklot. Mindnyájan veszélyeztetve
vagyunk. A keresztyénség könnyelműsége a legfőbb gond,
amivel erről tudomást sem akarnak szerezni.

Azt már láttuk, hogy a keresztyénekre vonatkoztatott
ítélet, hogy ezernyi, szétforgácsolódott, ellentmondásokba
bonyolódott konglomerátum, amiben alig van valami
kötőanyag – hogy jelképeink a realitások felé közelítsenek.
Semmivel sem jobb a helyzet a mozlimok körében, miután
„vallásháborút” elég sokáig ők is vívtak, mígnem
megsegítette a dolgok kibontakozását Amerika és a NATO
Irak megsemmisítésével és Irán támogatásával. A dolgok
félelmetes zavarát találjuk meg: Irakot szovjet fegyverekkel
védték, és amerikaival verték szét. Iránt kelet-európai és

amerikai fegyverekkel a sah idejében egyaránt tömték.
Egyszer azonban kirobbant az Amerika-ellenesség. Jelenleg
Irán mint atomhatalom a gonoszság megtestesítője.  

Oszama bin Laden esetét látva zavarba jön az ember.
Miért lehet szövetségese a nyugati világnak Szaúd-Arábia?
Tovább bonyolítja a helyzetet a „frontországok” állapota.
Izrael az amerikaiak és németek szemében kivételezett, segé-
lyezett állam. Jordánia és a leendő Palesztina szintén az, sőt
olykor ugyanazon körök által támogatott. A Gázai övezet egy
keskeny partszegély, ahol nagyon sokan élnek jól anélkül,
hogy bármit termeljenek, beleértve, hogy nincs is lehetőségük
bármit termelni. Európa, Irán, az iszlám világ tömi őket
pénzzel, segéllyel. Előbb kövekkel dobálták az izraeli
páncélkocsikat, majd rakétákkal lőtték Izrael területét. A baj
akkor robbant ki, amikor bombázni kezdték a támadókat
Libanonban vagy Gázában. Ha ezt a sorrendet bárki tagadná,
jönnek a „magyarázók”, akik visszavezetik a régmúltba a
zsidók ellen irányuló érvelést. 

Kiderül, hogy a Szentföldön zsidó ember a történelem-
ben soha nem is telepedett le. Hódítók, cionisták, betolakodók,
gyilkosok annál inkább. Az őket támogatók, velük
rokonszenvezők, bárkik legyenek, aljas árulók. „Amíg lehet,
szorítsuk a tengerbe a zsidókat!” – „Nincs más lehetőség a
félelmetes és retteget terrorizmuson kívül a kezünkben.” – „A
keresztyén és a zsidó egyformán ellenség” – agitálják már a
gyermekeket az iskolai oktatás legelső évétől az egyetemig jel-
szavaikkal a fanatikusok. A „békeszerető mozlimok”
menekülttáboraiban a kisfiúk leckéje a napi testnevelési pro-
gramban a fegyverek használata. „Hosszú döfés, rövid döfés!”
– egy-egy támadó-állásban. A testre erősíthető robbanóanyagra
több nyelven felírják: „Ez a fegyver nincs kifejlesztve
önvédelemre”, mégis ezrével készülnek öngyilkos merényle-
tre, mindenki tudatosan használja. Hány ártatlan embert ölhet
meg vele, az bizonytalan. Egy feltétlenül meghal, maga a ter-
rorista. 

Minket végeredményben nem a gazdasági vagy a politikai
élet foglalkoztat, inkább a szellemi. Miért nem törekszik az
evangéliumi hívő emberek tábora evangéliumi eszközökkel
megközelíteni ezt a rendkívül ellentmondásos és bonyolult
konfliktust? Miért nem látja be senki az apokalipszis állapotát
annyiszor idéző bibliás emberek közül a helyzet veszé-
lyességét? Valóban az egyetlen megoldás csak a dialógus lenne,
hiszen jobban a szavak diplomatikus forgatásához a történelem-
ben senki sem értett, mint a mozlimok. A kölcsönös gyűlöleten
és a véres leszámoláson kívül a krisztusi szeretet jegyében kell
lennie más keresztyén stratégiának. Azt azonban nem találjuk,
de ennél is nagyobb baj, hogy nem is keressük. A német újság-
cikkben úgy látszik, hogy lehetne éppen.

Szomorú beismeréssel föl kell ismernünk, hogy az
iszlám fentebb leírt bűnlajstromait egyre nehezebb kivédeni a
mi oldalunkon. Ezt látva csak megismételni tudjuk a görög
keresztyén liturgia százszor ismételt mondatát: „Uram, irgal-
mazz, Krisztus, kegyelmezz!”

Lelkes érdeklődéssel és főleg buzgó imádsággal kellene
kísérnünk azokat a testvéreinket, akik a Szentírást, a Lélek
kardját tartva a kezükben gyakran közvetlen életveszély
közben tartják magasra az evangéliumot az iszlám követői
között. Még azt is megkockáztatom, hogy buzdító példának
állítom a mozlim pillérei közül a napi ötszöri imádságot. 

Képesek vagyunk a mieinkért naponta ötször imád-
kozni?

Szélsőséges iszlám irányzatok mondják: szülnünk kell több
mozlim bébit, és akkor képesek leszünk a népesedésben

felülmúlni a briteket
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