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Január #121-2022 

Sofia Hörder, 
Dr. Felix Böllmann  

(ADF International, Bécs) 

üzenetével 

További imatémák: 
1. Kérjük Isten irgalmát a Covid új fertőzési hullámában! A 

kórházaink legyenek képesek megbirkózni a feladattal újabb 
lezárások nélkül! Hadd másszunk ki lassan, de biztosan ebből 
a világjárványból! 

2. Imádkozzunk bölcsességért és türelemért a NATO-Oroszor-
szág tárgyalásokon! Ukrajnát nem szabad cserbenhagyni, de 
az üldözési mániában szenvedő orosz kormányt is számítás-
ba kell venni. Ne vesszen el több élet, és Isten Országa is 
hadd növekedjen tovább Oroszországban és Ukrajnában is! 

Az Európai Unió Tanácsának francia elnöksége 
 
A 2022 januárja és júniusa közötti időszakra Franciaország 
vette át az elnökséget. Programja címe: „Helyreállás, erő és az 
összetartozás érzése”. Macron elnökről tudják, hogy szereti 
Európát, és örül a lehetőségnek, hogy az EU-t az 
„önrendelkezőbb, zöldebb, emberibb és digitálisabb” jövő felé 
kormányozhatja. A különböző tárcákért felelős EU-s 
miniszterek több mint 400 találkozója szerepel a tervben. 
Ez az elnökség egybeesik az áprilisi francia elnökválasztással is. 
Emiatt némelyek azt mondták, hogy az EU francia elnökségét 
el kellett volna halasztani. 

Hogyan viszonyuljunk egy olyan világhoz, ami egyre inkább 
elidegenedik a keresztyén hittől? Ezzel a kérdéssel szembesül 
Päivi Räsänen, finn parlamenti képviselő és Juhana Pohjola 
püspök. 

2021 áprilisában Päivi Räsänen döbbenten értesült arról, hogy 
„gyűlöletbeszéddel” vádolják, mert nyilvánosan hangot adott a 
házassággal és az emberi szexualitással kapcsolatos mély 
meggyőződéseinek. A volt belügyminiszterre, ötgyermekes 
anyára és hét unoka nagymamájára félelmetes tárgyalás vár jan. 
24-én Helsinkiben, mert több mint tizenhét évvel ezelőtt kiadott 
egy füzetet a házasságról, 2019-ben részt vett egy rádiós 
beszélgetésben, és kitette a Twitterre a Róma 1:24-27-et. 

Räsänen, aki a finn evangélikus egyház aktív tagja, egy 
bibliaidézet felmutatásának kíséretében megkérdezte egyháza 
vezetőségét, hogy miért szponzorálja hivatalosan a 2019-es 
Pride, LMBT rendezvényt. Ezt követően a rendőrség többször és 
hosszan meghallgatta a nézeteiről. Több mint egy évvel később a 
finn főügyész három bűnténnyel vádolta meg Räsänent. Ha 
bűnösnek találják, maximum két év börtönre ítélhetik, vagy súlyos 
bírságot szabhatnak ki rá. 

Az ADF International támogatásával azonban Räsänen 
erőteljesen védelmezheti a szólásszabadságot: „Védeni fogom a 
jogomat ahhoz, hogy megvalljam hitemet, nehogy valaki mást is 
megfosszanak a vallás- vagy szólásszabadságától. Minél inkább 
hallgatnak a keresztyének a vitatott kérdésekről, annál jobban 
beszűkül mindenki szólásszabadsága.”. 

Dr. Juhana Pohjolát 2021 augusztusában szentelték fel a Finn 
Evangéliumi Lutheránus Missziós Egyházkerület püspökévé. 
Komoly kihívásokat tartogató időkben kezdi el új szolgálatát.  
Bűnügyi eljárás folyik ellene azért, mert 2004-ben kiadta a 
gyülekezete számára Räsänen füzetét az emberi szexualitásról. 

 

Az ADF International nevű keresztyén emberi jogi szervezet 
mindkettőjük ügyét támogatja, hogy Európa minden lakójának 
vallás- és szólásszabadságát védelmezzék. 

(Lásd a részleteket a www.ADFinternational.org/freespeechontrial/ 
oldalon!) 

Imádkozzunk: 

• hogy a január 24-én kezdődő tárgyalás igazságos ítélettel 
végződjön! 

• hogy senkit se félemlítsenek meg annyira, hogy elhallgasson, 
hanem inkább bátorodjanak fel az emberek arra, hogy 
magabiztosan beszéljenek mély meggyőződéseikről! 

• Hogy Finnországban és máshol is őrizzék a keresztyének 
szabadságát arra, hogy megosszák bibliai alapú 
meggyőződéseiket másokkal! 

• Hogy mindenhol szorgalmazzák a szólás- és 
vallásszabadságot, s így virágozhasson a demokrácia! 

 

 

Kedves Imádkozó Barátaink Európában! 
Könnyen természetesnek tekintjük azt, hogy szabadon beszélhetünk a hitünkről a nyilvánosság előtt, de ha megvizsgáljuk, merre tart Európa, sok olyan 

esetet látunk, ahol ezt a szabadságot fenyegeti valami. Ezelőtt is sokan próbálták elhallgattatni a keresztyéneket, értékrendjüket, igazságukat és az 

evangéliumot. A mindenható Isten azonban arra utasít minket: „Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!” 

(Péld 31:9). Arra kaptunk elhívást, hogy bátran hirdessük az igazságot, amit kegyelemből kaptunk meg. Nem szabad szégyellnünk beszélni arról, amit az Úr 

jónak és igaznak nevez. Pál apostol azt kérdezte a galatáktól: „Tehát ellenségetek lettem-é, megmondván néktek az igazat?” (Gal 4:19) Tudatában vagyunk, 

hogy keresztyén bizonyságtételünk egyszerű igazságát kihívásnak tekinthetik mások? Mégis: Jézus az út, az igazság és az élet, tehát nem szabad 

belefáradnunk az Ő útjának követésébe. 
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A szólásszabadság védelme Európában 
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