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Én országom, Te országod, Ő országa…
A KDNP és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség nyilatkozata

Semjén Zsolt közleménye
Az IKSZ nyilatkozata

Semjén Zsolt közleménye:
A parlamenti küszöb alatti támogatottsággal rendelkező SZDSZ sajnos egyre
szélsőségesebb, megosztóbb kampánnyal akarja magára felhívni a figyelmet. Most
éppen a Szentírásból ismert imádságot torzította el, forgatta ki, és ezt hirdeti
különböző reklámokban, óriásplakátokon, amivel durván megbántja a hívő embereket.
Az SZDSZ intoleráns kampányával igyekszik megosztani a társadalmat, egymás ellen
akarja fordítani a hívőket és a nem hívőket, hogy a számukra egyre
reménytelenebbnek látszó célt, az 5 százalékos parlamentbe jutási küszöböt elérjék.
Az SZDSZ végleg elfelejtette a mások iránti tiszteletről korábban hangoztatott
liberális felfogását, azt, hogy vallásában, hitében senkit nem illik sértegetni. Nekünk
kereszténydemokratáknak egyértelmű, hogy egyetlen vallás - legyen az zsidó,
mohamedán, buddhista, keresztény vagy bármely más vallás - szimbólumait,
imádságait sem szabad kiforgatva, elferdítve, sértő módon kampánycélokra használni.
Az SZDSZ azonban nem csak a hívő embereket sérti ezekkel a reklámjaival, hanem
mindenkit, aki nem csak magára gondol, hanem felelősséget érez embertársaiért,
családjáért, kisebb-nagyobb közösségéért. Elgondolkodtató, hogy mit lehet várni
attól az SZDSZ-től, amely kizárólag a saját országát akarja megvalósítani, amely a
támogatóinak szánt karkötőre is csupán annyit volt képes írni: ÉN. Az SZDSZ immár
mindenki számára világossá tette, mit is képvisel valójában: az egoizmust, az önzést,
az egyéni törtetést. Meggyőződésünk, hogy a magyar közéletben olyan
szervezetekre, pártokra van szükség, amelyek az egoizmus, az önzés, az egyéni
törtetés hirdetése helyett a másokért is, a családokért, a közösségekért, az
országért, sőt az egész nemzetért érzett felelősséget is képviselik.
Semjén Zsolt
országgyűlési képviselő,
a KDNP elnöke
http://kdnp.hu
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Az IKSZ nyilatkozata:
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség alapvetően unalmasnak tartja az
SZDSZ új kampányát, melynek címe a Miatyánk „Jöjjön el a Te országod”
mondatának parafrázisa. Unalmasnak, mert a jelmondat kiválasztásának célja
továbbra is csak a keresztények kigúnyolása. Unalmas, mert az SZDSZ jó ideje nem
tud újat kitalálni, csak folyamatosan sértegeti a keresztény embereket.
Fondorlatos módon akarja az SZDSZ kifigurázni a keresztényeket. Gúnyolódásuk nem
veszi figyelembe, hogy vannak „szent” mondatok, melyek nem használhatók fel –
szélesebb embercsoportok megsértése nélkül – bármilyen marketing célra.
A Biblia kiforgatott mondatával már leplezni se akarja a liberális párt saját
egoizmusát. Maguk is hatalmat akarnak, és szimpatizánsaikat is az önzésre buzdítják.
Ebből is látható, hogy az SZDSZ egy kis párt nagy tőkével, mely az énközpontúságra
épít.
Az IKSZ szerint mindenkit jogosan sért az SZDSZ „Jöjjön el az én országom!”
kampányának névválasztása, aki a Miatyánkot tiszta szívből elmondta, bármilyen
felekezethez tartozzon is.

Rétvári Bence
IKSZ elnök
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