
Nyilatkozat a keresztyének és a muszlimok kapcsolatáról 

 

Az elmúlt évtizedekben nagymértékben megnőtt a muszlimok száma Európában, a muszlimok 

ugyanakkor közöttünk élnek a középkor óta. Nem idegenek, hiszen az egyetemi oktatás 

támogatásával, irodalmi munkásságukkal és elbeszéléseikkel, a matematika és több más 

tudomány művelésével részük volt az európai kulturális élet fejlődésében. Az iszlám és a 

muszlimok jelenléte ismert jelenség a Cseh Köztársaságban is. Tisztában vagyunk vele, hogy 

több minta létezik a keresztyén–muszlim kapcsolatokra. Kelet–Európában és a Balkánon a 

keresztyének és a muszlimok már évszázadok óta együtt élnek, míg Nyugat–Európában az 

elmúlt évtizedekben nőtt meg jelentősen a muszlim lakosság száma. Lényegében mégis 

elmondható, hogy a keresztyén és a muszlim társadalom mind Kelet-, mind Nyugat-

Európában alapvetően jó viszonyt ápol egymással. Mindkét oldalon vannak szélsőségesek, 

akik ellenzik az együttélést, és bár ezek természetesen kisebbségben vannak, mindazonáltal 

még a Cseh Köztársaságban is aránytalanul sokat foglalkozik a szélsőséges 

megnyilvánulásokkal a sajtó. Ezért is szeretnénk bemutatni a véleményünket az iszlámról és a 

keresztyén–muszlim kapcsolatokról.  

Amit vallunk  

Keresztyénekként hiszünk az egy Istenben, aki Jézus Krisztusban jelentette ki magát. A benne 

való hitünk nem vezethet gyűlölethez és intoleranciához azokkal szemben, akiknek más a 

hitük. A tény, hogy monoteista vallásként vannak közös témáink a zsidókkal és 

muszlimokkal, nem jelenti Krisztusba vetett hitünk meggyengülését. Elkötelezettek vagyunk a 

békekezdeményezések mellett, amelyek már számos éve léteznek, és amelyeket a 

Világvallások Parlamentjének 1993. évi nyilatkozata kezdeményezett.  Azaz a vallások 

közötti békére törekszünk. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948) szellemében az 

emberiség nagy családjába tartozunk mindannyian, amelyben hívőket és nem hívőket 

egyaránt megilleti az emberi méltóság. Elkötelezettek vagyunk az emberi jogok és felelősség, 

valamint minden emberi lényt megillető méltóság mellett, ahogy azt a szentté avatott XXIII. 

János pápa Pacem in Terris (1963) című enciklikája és a Cseh Testvérek Egyházának 

protestáns alapelveit rögzítő válogatás szerzőinek írásai kifejezésre juttatják. 

Amit elutasítunk 

Ellenezzük a hitbeli meggyőződés ellen irányuló erőszakot és a megalapozatlan 

általánosításokat, melyek a muszlimokkal szembeni ellenséges megnyilvánulásokhoz vezettek 

a Cseh Köztársaságban, jóllehet a muszlim közösség ismételten elzárkózott a szélsőséges 

iszlámtól. Aggodalommal szemléljük az iszlámról alkotott egyoldalú, negatív kép térnyerését 

a sajtóban, a politikusok nyilatkozatain keresztül, és az iszlámellenes hangulat populista 

kihasználását a választási kampányokban.  

Elutasítunk minden olyan stratégiát, amelynek része az iszlám, mint világvallás elleni harc, és 

amelyet például a Fehér Média és a Mi nem akarjuk az iszlámot a Cseh Köztársaságban nevű 

kezdeményezések követnek.  

  



Amire felszólítunk 

Felszólítjuk a Csehországban élő muszlimokat és iszlám közösségeket, hogy álljanak ellen 

azoknak, akik vallásukkal visszaélve feszültséget és erőszakot gerjesztenek. Párbeszédre 

hívjuk a muszlimokat a keresztyénekkel, minden szinten.  

Nyomatékkal kérjük a keresztyéneket, hogy a felebaráti szeretet parancsolatát nyíltan és 

őszintén alkalmazzák a muszlimokra.  

Felszólalunk minden egyes ember igazságos és kiegyensúlyozott megítéléséért, és az 

előítéleteink legyőzésére szólítunk fel. Nagyra értékeljük azokat, akik már hozzájárultak a 

racionális párbeszédhez, a különböző csoportok közötti békés együttéléshez és ezzel 

elősegítik a társadalom nyugalmát. 

Felszólítjuk a sajtót és az újságírókat, hogy ne vegyenek részt a gyűlöletkeltésben csak azért, 

hogy ezzel olvasóik és látogatóik számát növeljék.  

Amit javasolunk 

Bátorítunk minden egyházat és az egyházi közösségeket, hogy teljesítsék a 2007-ben kiadott 

Ökumenikus Karta 11. pontjában foglaltakat, amely kimondja: „Évszázadok óta élnek 

muzulmánok Európában. Némely európai országban már erős kisebbséget alkotnak. Ennek 

során sok jó példa adódott a muzulmánok és a keresztények/keresztyének jó kapcsolataira és 

szomszédságára, de voltak és vannak kemény fenntartások és előítéletek is mindkét oldalon. 

Nem kevés fájdalmas tapasztalat igazolja ezt a történelmi múltban, de a legutóbbi időkben is. 

Minden szinten építeni kell tehát a Krisztus-követők és a muzulmánok kapcsolatait, illetve a 

keresztény-iszlám párbeszédet. Kifejezetten indítványozzuk azt, hogy folyjanak 

megbeszélések az egy Istenbe vetett hitről és az emberi jogok értelmezéséről. Ezért 

elkötelezzük magunkat arra, hogy a muzulmánokkal a kölcsönös megbecsülés és értékelés 

szellemében találkozunk; közös ügyekben együttműködünk velük.” 

Ajánljuk találkozók szervezését keresztyének és muszlimok között, a keresztyénség és iszlám 

közötti párbeszéd jegyében. Különösen ajánljuk az eszmecserét az egy Istenbe vetett hitről, 

továbbá az emberi jogok értelmezésének tisztázásáról.  

A párbeszéd alapjaként akár az Egyesült Hangok (Společný hlas) nevű kezdeményezés 

használható, amelyben a három vallás képviselői kijelentik: „Az Egyesült Hangok 

kezdeményezés egy fórum a zsidók, keresztények és muszlimok számára a Cseh 

Köztársaságban, amely határozottan elítéli a vallással való visszaélést az erőszak és gyűlölet 

terjesztésére és igazolására.” 

Ajánlásra méltó mind a szakirodalom, mind az ismeretterjesztő művek tanulmányozása. 

Lehetőség van a teológiai tanszékek vallástudományi intézeteivel, vagy a filozófiai és 

pedagógiai fakultások megfelelő részlegével való kapcsolatfelvételre is. Különösen a 

szenátorok, törvényhozók, tanárok, újságírók és szerkesztők figyelmébe ajánljuk ezt, hogy 

valóban béke legyen a társadalmunkban.  

Forrás: www.e-cirkev.cz 

http://www.e-cirkev.cz/en/clanek/5373-Declaration-about-the-relationship-between-Christians-and-Muslims/index.htm

