
Nyílt levél az Egyesült Európa országai kormányainak és  
a világ kereszténységének

Felkérünk minden keresztény testvérünket, hogy akadályozzák meg az újabb kibontakozó európai politikai ke-
resztény genocídiumot. 

„Hiba volt az is, hogy a vezető magyar politikusok legtöbbje csak felületesen vagy egyáltalán nem ismerte 
Lenin és Sztálin legfontosabb műveit és az orosz bolsevizmus arcát: tetteit, cél-kitűzéseit, gyakorlatát.” 
(Mindszenty József)
„A keresztyén hitvilág, Isten valósága, a Biblia feltámadott Krisztusa ma is világok belső tartóereje, 
világformáló hatalom.”

Az Egyesült Európa tagállamaiban a XXI. században az európai nemesség és főnemesség döntő lépéseket tesz az 
egység érdekében. A teljes átalakulásban lévő európai társadalom érdekében az európai országok kormányainak 
újra meg kell fogalmazni azon értékeket, amelyek a nemzetek múltjában és a jelenében jelen vannak, ez nem más, 
mint a kereszténység. A keresztény és a humanista értékek kétezer éven át fejlődtek, s ezek olyan szellemi örökséget 
hordoznak és adnak át a mai kornak is, amelyek  felértékelik a személy méltóságát. 

Mindezeket a katolikus, protestáns, ortodox, akár más vallási vagy filozófiai értékeket megtartva küzdeni kell 
a mindent elsöprő és a múlt keresztény értékeit megsemmisítő politikai irányzattal szemben, amely az európai 
bizottságban elhatalmasodott. 

Politikai programmá emelték a kereszténység leértékelését és támadását. A második világháború létrehozta 
ennek a fasizmus nyugati (fekete) és a keleti (vörös) variánsát. Ezen diktatúrák nyugaton az ószövetség népét, 
keleten pedig az újszövetség népét írtották. Az újszövetség népét írtó vörös fasizmusról nem szabad megfeled-
keznünk soha! Annak veszélyét ma is látnunk kell. Az 1953 (Berlin), 1956 (Poznań és Budapest), 1968 (Prága), 
1981 (Solidarnost-Gdansk) és 1989 (Temesvár/ Timişoara) események  mindezt fémjelezték, valamint a berlini fal 
ledöntésével a kereszténység egy pillanatnyi levegőhöz jutott Európában. 

Most 2022-ben elkezdődött a szankcionálás: az Európai Bizottság Ursula von der Leyen az Európai Bizottság el-
nöke javaslatára Kirill pátriárkát az Unió hatodik szankciós csomagjának listájába helyezte el. Az Európai Bizottság 
Európán kívül az Orosz Ortodox Egyház fejét Kirill pátriárkát szemelte ki, hogy a nyugati és a keleti rítuson lévő 
keresztények szembe kerüljenek egymással, s az ökomenia felbomoljon. A szankcionálás ellen tiltakozásukat fejez-
ték ki: a Szír Ortodox pátriárka, az Örmény Apostoli Egyház, az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje, 
valamint a Szerb Ortodox Egyház is. Ehhez csatlakozott Bakk István a Bakk Endre Kanonok Alapítvány elnöke, az 
Európa Passió Szövetségének alapítója, a CILANE (Commission d’information et de liaison des association 
nobles d’Europe) kongresszusának Portóban 1989. szeptember 1-2-án megfogalmazott etikai kódex alapján.

Mindenfajta keresztényüldözéssel szemben nulla toleranciával vagyunk, hiszen ez mintegy 2,6 milliárd keresz-
tény megsértése. „A keresztyén hitvilág Isten valósága, a Biblia feltámadott Krisztusa ma is a világok belső tartóereje, 
világformáló hatalom.” 

Ezért tiltakozunk és felszólítjuk Ursula von der Leyen-t az Európai Bizottság elnökét, hogy mondjon le.

Magyarország, Budapest, 2022. május 19.
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