Nemzeti sors, élet, tudomány, kultúra, médiumok
Kolumbán Sándor nyelvbonctana nyek alkalmával, amikor életre szóló, egész életére kiható fogadalmat
tesznek, és az oly KEmény ellhatározást, elKÖtelezést KÖvetel meg,
amely csak a Kõ, Kû KEménységével
szemléltethetõ.
Az ilyen ESemény az egyik legAz eskü a legerõsebb fogadalom
magasztosabb pillanat a becsületes
itt a földi emberi létben.
A Pallas Nagy Lexikona szerint: ember életében. Nem ESet, hanem
„általában valamely nyilatkozatnak v. magasztos ESemény, ESE-MÉNY,
ígéretnek ünnepies megerõsítése az Is- melynek megtörténte elõtt KEMÉNY elhatározás születik a szívtenre való hivatkozással.”
A Magyar Értelmezõ Kéziszótár ben, és ezt követõ fogadalmához
szerint: „Istenre, mint tanúra vagy va- akár élete árán is ragaszkodik. Ehlamely szent dologra hivatkozó ünnepé- hez tartották magukat a történelem
lyes kijelentés vagy ígéret.”
hõsei, akik minden más hibáik ellenére, ama nagy ESeményen adott
Mit mond a szó, mi az ESKÜ?
Kûhöz hasonlítható KEmény szavuAz ESKÜ szó hangjai önmaguk- kat akkor is megtartották KÖtelesban is beszédesek. Az E az EgyEn- ségszerûen, ha meg KEllett érte halsúly hangja Az S hang a Súly és niuk. Ahhoz, hogy ennyi öntudatosegyéb jelentése mellett a tisztaság – ság legyen bennük, nevelésre volt
moS, moSoly – hangja is. A K a leg- szükség. A szóban levõ SK páros az
Keményebb hang. Az Ü az elmélyÜ- iSKola szóban is jelen van, és a SoK
lést, de az ESKÜt Ünnepélyesen fo- alapvetõ ISmeret szükségét jelzi.
gadó Teremtõ irányát – ûr – is jelzõ
Nem azt jelenti, hogy minden EShang.
KÜjét megtartó ember agyoniSKoláAz ESKÜ a szent fogadalmak kö- zott volt a múltban, hanem azt, hogy
zé tartozott. olyan jelentõs ESemé- az élet, tisztesség, becsület, szavatartó

Az eskü

2013:
Amerika
halálának
éve?
A kamatrabszolgák világállama születõben van
(Joseph Candel) A világban tapasztalt problémák elõkészítik az utat a Világkormány és az Antikrisztus hatalomra jutásához, aki megoldást ajánl
majd a legégetõbb, sokszor saját erõi
által elõidézett bajokra. Békét ígér, a
terrorizmus, a betegségek és a gazdasági egyenlõtlenség globális felszámolását ígéri. Egy idõre. (Lásd: Dániel
11:21-24, 8:23-25, I. Thessalonika 2:1,
3)
A globalisták a kormányokat már
legyõzték, most az embereken a sor
Vajon a jövõ történészei úgy tekintenek majd 2013-ra, mint az évre, amely
során az Egyesült Államok megszûnt
köztársaság lenni, mivel végleg legyõzték a diktatórikus globalisták, akik immár
nyíltan átvették a hatalmat Európa számos kormánya felett?
Elég egy pillantást vetni 2012 néhány
fõbb eseményére, hogy lássuk, Amerika
a teljes összeomlás szélén áll és a zuhanást már csak egy teljes hátraarccal lehetne elkerülni.
A globalisták már minden jelentõs
nyugati kormányt leigáztak és teljes mértékben, egységesen bevezették drákói
szabályaikat. Valószínûleg 2013 lesz az
az év, amikor ezeket a szabályokat már
élesben is alkalmazni fogják ezeknek az
országoknak az állampolgáraira, a következmények pedig immár evidensé válnak
mindenki számára.
Az amerikaiak bizonyos hányada
számára még mindig becsben tartott sza-
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férfias helytállás tekintetében elegendõ ISmeretre tettek szert. Az ISMERet –, vagy vegyük az elmélyÜlést is
magában rejtõ ÜSMERet szóalakot –
bátorrá, MERésszé tesz.

A Nyerges tetõi véderõ zömében
huszonéves fiatalokból álló honvédõi az árulás után tudták, hogy halál
az osztályrészük, de helytállak
mindvégig.
Nem azért haltak meg azok az
Az ESKÜ kötelez!
emberek, mert értéktelen volt számukra az élet. Szerettek õk élni, hiTöbbször olvastam már: valakiszen nagyrészük fiatal volt! Hanem vel kapcsolatban felvetették, hogy
azért, mivel az adott szavuk, a nyil- még érettségije sincsen, mit keres itt
vánosan tett ESKÜ be nem tartása meg ott képviselõi állásban?
árán megmaradt életük már rongyérJó a végzettség, ha tudás is társul
tékû maradt volna, nem csak mások, vele, és becsülettel van bekeretezve.
de önmaguk elõtt is.
Ám ma épp az „agyoniskolázotGondoljanak azokra, akik a hitü- tak” közül kerül ki a legtöbb eskükért, meggyõzõdésükért, hazájukért, szegõ szerte a világon, tisztelet a kinépükért, valamilyen eszméért hal- vételnek. A világ országai kormátak meg.
nyainak, parlamentjeinek, intézméZrínyi Miklós utolsó vérig védte nyeinek székeiben nagyon sok hétSzigetvár várát, pedig nem is az õ diplomás, hét-doktoris esküszegõ ül,
tulajdona volt, de akkor az jelentette minden kockázatot vállalva az éleszámára a hazát.
tén kívül, kizárólag a hírnévért és a
Kiss Sándor ezredes tudta, hogy vagyonosodásért.
nem védheti meg a Tömösi szorost a
Elõbb vagy utóbb rájuk ESik a
beözönlõ többtízszeres túlerõ ellen, Kû, melyet becstelenül megvetettek!
de esküje kötelezte a helytállásra.
Isten ne legyen irgalmas hozzáIgaz, csak árulással kerekedtek felül juk, az esküszegõkhöz!
a muszkák.

badságjogok nem összeegyeztethetõk a mány és Új Világrend felállítására szólíglobalista elit által bevezetni tervezett tott fel.
zsarnoki rendszerrel.
A Pápai Igazság és Béke tanácsa elõtt
mondott december 3-i beszédében a pápa
Európát már legyõzték, most Ame- “egy világközösség megalapítására és a
rika következik
hozzá tartozó hatalom létrehozására”
Az elmúlt hetek meglepetés bejelenté- szólított fel, ami “az emberek családjának
se, miszerint a kanadai Mark Carney-t közös javát szolgálná.”
nevezik ki a Bank of England elnöki
A globális béke és igazság védelméposztjára, azt jelenti, hogy a 2012-es Bil- ben létrehozandó Világkormány és Új
derberg konferencia résztvevõje szemé- Világrend a pápa szerint nem egy új szulyében teljessé válik a Goldman Sachs perhatalom lenne, csupán egy új korvirtuális hatalma a legnagyobb európai mányzó testület, amely meghatározná a
gazdaságok felett. Jelenleg Nagy-Britan- döntéshozó politikusok számára a kornia, Franciaország, Írország, Németor- mányzáshoz szükséges kritériumokat és
szág, Olaszország, Görögország és Belgi- gyakorlati útmutatást.
um gazdaságát olyan személyek felügyeHírforrások szerint a pápa a követkelik, akiket szoros kötelékek fûznek a zõket mondta:
Goldman Sachs Bankhoz illetve érdekeltA javasolt testület (világkormány?)
ségeihez. A korrupcióról és bennfentes nem egy szuperhatalom lenne, ami nékereskedelemrõl hírhedté vált nemzetkö- hány ember kezében összpontosul, akik
zi bankóriás hihetetlen befolyással bír minden nemzet fölött uralkodnának, kiszinte minden jelentõs nyugati gazdaság zsákmányolva a leggyengébbeket.
felett a világon.
A pápa a megálmodott testületet amoA CNBC néhány héttel ezelõtti mûso- lyan “erkölcsi erõként” vagy hatalomként
rában a résztvevõ pénzügyi szakértõk jellemezte, amelynek “bizonyos méltáelismerték, hogy az Egyesült Államok nyos kereteken belüli befolyásoló ereje
egy világkormány felállítását célul tûzõ van, és amolyan résztvevõ hatalom lenne,
központi bankárcsoport irányítása alatt amit a saját illetékességén belüli törvéáll. A beszélgetés tökéletesen illusztrálta, nyek korlátoznak.”
hogy ma már, tervének megvalósításához
A pápa és a katolikus egyház legújabb
igen közel, a hatalom nem is próbálja le- nyilatkozata nem meglepõ, ha figyelemplezni céljait.
be vesszük, hogy már 2010-ben javasolA világkormányt akarják ráerõltetni a ták egy központi világbank felállítását,
világra, minden probléma megoldása- ami a globális pénzrendszer szabályozáként, de különös tekintettel a pénzügyek- sát és a nemzetközi pénzforrásokat felüre. El akarják hitetni velünk, hogy a né- gyelné.
hány ember kezében összpontosuló hataA média arról adott hírt, hogy a Vatilom az egyetlen kiút és, hogy az egységes kán egy “nemeztek felett álló hatóság”
világvaluta bevezetése elkerülhetetlen.
megalakulását szorgalmazza, ami globáA globalista elit Európát már nyert lis hatáskörrel és “egyetemes illetékesjátszmának tekinti, csupán a pénzügyi és séggel” rendelkezne a globális gazdasági
gazdasági függetlenség utolsó bástyáit szabályok és döntések meghozatalára és
kell ledönteniük az Egyesült Államok- felügyeletére.
ban, hogy a sarokkövet a piramis csúcsáKína új törekvése, hogy szorosabb
ra helyezhessék és hatalmuk 2013-ban kapcsolatot építsen ki Oroszországgal, az
teljes lehessen.
egyre erõsödõ betolakodás az Egyesült
Nemzetek részérõl az Internet felügyeleA Vatikán támogatja az Új Világ- tét illetõen és végül a katolikus egyház lerendet és a Világkormányt
gújabb megjegyzései olyan szoros meXVI. Benedek pápa egy világkor- derben terelik az emberiséget a világkor-

mány felemelkedése felé, amibõl már
nem biztos, hogy ki tud lépni.
2013. március 8.
– Infowars.com Idõk jelei - viszavzsodor.blog

Van jövõ és van
megoldás!
Belemegyünk egy harmadik világháborúba hogy egy pár “cég” gazdagabb lehessen?
Az emberek többsége nem fogja fel,
hogy mire nem mond nemet, de egy ré-

sze sajnos viszont nagyon jól tudja, de
nem tesz ellene. Egyben biztosak lehetünk, senki de senki nem harcolna szívesen egy pár korrupt cég vagy más állam
megvédése érdekében, de biztos hogy
mindenki felfogja hogyha rákerülne ne
adná Isten a sor hogy miért harcol?
A szíriai konfliktus nem egyszerû és
nem olyan fekete fehér, mint ahogy a
legtöbben erre felé próbálják hitetni a
néppel. És nem csak hogy nem szír belügy, hanem szinte minden országnak is
a belügye, ha valaki merészebben akarná látni a dolgokat.
Belemegyünk egy harmadik világháborúba hogy egy pár “cég” gazdagabb
lehessen? Vagy Nemet mondunk a terrorizmusnak meg annak támogatóinak,
bárhol és bárkik is legyenek a világon?
http://worldtruth.tv/world-war-iiibrews-as-nation-distracted-by-trayvonmartin-case/ - 2013. július 20.
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