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LEGFRISSEBB HÍREK

CÍMLAP (/) /  RÉTVÁRI BENCE: A KERESZTÉNYSÉGBŐL NEM ŰZHETŐ GÚNY

Rétvári Bence: A
kereszténységből nem űzhető
gúny
  2020. január 8. 16:44    kdnp.hu – MTI

Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke felszólította a Net�ix
streamingszolgáltatót arra, hogy azonnal törölje kínálatából a Jézust melegként ábrázoló brazil
rövid�lmet, ugyanis az keresztények millióit sérti meg Magyarországon, és milliárdjait világszerte.

Fidesz: 2010 óta vége a segélyalapú Magyarország korszakának (/roviden/�desz-2010-ota-vege-
segelyalapu-magyarorszag-korszakanak)
Hollik István: A konzultációk középpontjában a kormányzati munka áll (/roviden/hollik-istvan-
konzultaciok-kozeppontjaban-kormanyzati-munka-all)
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Rétvári Bence (KDNP), az Emmi parlamenti államtitkára

„Felháborító, hogy egy ilyen alkotás műsorra kerülhet, sőt a Net�ix hirdeti és reklámozza is a �lmet, mintegy
komédiaként tálalva azt a felhasználók számára.

A kereszténységből – csakúgy, ahogy bármely más vallásból – nem űzhető gúny, hiszen az más emberek
vallásszabadságát, emberi méltóságát sérti. A keresztényeket is megilleti a tisztelet, mint minden embert, és ez
alól egy olyan platform sem kivétel, mint a Net�ix. A cég által forgalmazott �lm direkt provokáció, a
keresztényeket és a kereszténységet gyalázó alkotás.

Már közel másfél millió ember írta alá személyesen azt a petíciót, mely így fogalmaz: »Mélyen megsért, hogy
közzétették és hirdetik a vallásgyalázó Krisztus első kísértése című �lmet, ráadásul karácsonyi kiadásként az
adventi várakozás idején. A �lm vallásgyalázó elemekkel van tele, Jézust homoszexuálisként ábrázolja, Szűz Máriát
házasságtörő nőként, az apostolokat pedig alkoholistaként. Ez teljességgel elfogadhatatlan. Kérem, hogy azonnal
töröljék katalógusukból a megbotránkoztató �lmet, és kérjenek bocsánatot a megsértett keresztényektől!«

Ha Net�ixnek értelmezhető fogalom a tolerancia, ha számít emberek milliói vallási meggyőződésének durva
megsértése, akkor azonnal törölje a magyar műsorkínálatából keresztényeket sértő botrány�lmet!”

A hírről egyébként több balliberális oldal - köztük a hvg.hu - is beszámolt, azonban azt állítják, hogy a KDNP
leszedte ezt a honlapjáról. De az igazság az, hogy erről szó sincs, a közlemény még mindig ott van az oldalon.

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, a felháborító �lm ellen egyébként számtalan keresztény szervezet
tiltakozott, több vallási vezető is felszólalt, és a világ több pontján indult petíció annak érdekében, hogy a Net�ix
törölje a produkciót. 
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(https://www.facebook.com/pages/KDNP-
Kereszt%C3%A9nydemokrata-
N%C3%A9pp%C3%A1rt/230385242742)(https://�ickr.com/photos/kdnp)(https://youtube.com/kdnphu)

LEGFRISSEBB VIDEÓK

Nacsa Lőrinc a HETI TV-ben - 2020.01.13. (/media/videotar/nacsa-lorinc-heti-tv-ben-20200113)

Hollik István a HÍR TV-ben - 2020.01.13. (/media/videotar/hollik-istvan-
hir-tv-ben-20200113)

2020. január 14.

Rétvári Bence a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában – 2020.01.10.
(/media/videotar/retvari-bence-hir-tv-magyarorszag-eloben-cimu-
musoraban-20200110)

2020. január 11.

Azbej Tristan a HETI TV-ben - 2020.01.09. (/media/videotar/azbej-tristan-
heti-tv-ben-20200109)

2020. január 10.

Nacsa Lőrinc a HETI TV-ben - 202Nacsa Lőrinc a HETI TV-ben - 202……
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Bátrak Ligája elnevezésű iskolai vetélkedősorozat
(/media/galeria/id/72157712665081693)

Kecskemét, 2019.01.13.

Deák András Asztalitenisz Emlékverseny
(/media/galeria/id/72157712635578593)

Budapest, 2020.01.11.

További videók >>

FOTÓGALÉRIÁK

Védőnők a gyermekáldásért díj átadása (/media/galeria/id/72157712669272118)
Budapest, 2020.01.14.
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A KDNP-frakció látogatása a kalocsai érseki palotában, múzeumban és
könyvtárban (4. rész) (/media/galeria/id/72157712332400398)

Kalocsa, 2019.12.22.

További galériák >>

HIVATKOZÁSOK

EURÓPAI NÉPPÁRT - MANIFESTO (HTTPS://KDNP.HU/SITES/DEFAULT/FILES/2018-04/PLATFORM HU.PDF)

KORMÁNYZATI PORTÁL (HTTP://WWW.KORMANY.HU/)

SEMJENZSOLT.HU (HTTP://WWW.SEMJENZSOLT.HU/)

MKDSZ (HTTP://WWW.MKDSZ.HU/)

KDNP PROTESTÁNS MŰHELY (/PROTESTANS-MUHELY)

IKSZ (HTTP://WWW.IKSZ.NET/)

KÉSZ (HTTP://WWW.KEESZ.HU/)

BIA (HTTP://WWW.BARANKOVICS.HU/)

HAZÁNK (/HAZANK)

KÉPVISELŐI KÖNYVEK (/KONYVEK)

KÉPESLAPKÜLDÉS (HTTPS://KEPESLAP.KDNP.HU/)
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 (http://www.epp.eu/)  (https://www.�desz.hu/)
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