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Mennyit ér?
Mennyit ér egy élet? – merthogy errõl
lesz szó.
Arról a nyolcszáz palesztinról, akiket az elmúlt
két hétben izraeli katonák öltek meg. A nyolcszáz áldozat elsöprõ többsége civil – közöttük majdnem
kétszáz gyermek. A sebesült gyermekek száma pedig ezerkétszáz.
A Gázai övezet kísértetei õk. A gettóba zártak,
megalázottak, kirekesztettek, elnyomottak, megbecstelenítettek, õk, akiknek elrabolták a hazáját, és
akiket bármikor minden különösebb probléma nélkül meg lehet gyilkolni.
Az izraeliek iskolákat bombáznak. Iskolákat,
amelyek óvóhelyként mûködnek most éppen. És
kórházakat. És lakóházakat. Aztán, amikor egy palesztin siheder a romok alatt keresi hozzátartozóit,
izraeli mesterlövész les rá, és kioltja az életét. Háromszor lõ.
Miközben az izraeli reguláris hadsereg naponta
követ el ilyen és ehhez hasonló háborús bûnöket, a
zsidó civilek a környezõ dombokra kanapékat, foteleket visznek fel, meg némi üdítõt, és onnan lesik röhögve, távcsõbe kukkolva, mi is történik Gázában.
A világ pedig csak bámul, és nem hiszi el ezt az
egészet. És hogy megnyugtassa lelkiismeretét, mond
szép szavakat. Meg fél szívvel, fél lélekkel elítéli Izrael katonai akcióit, aztán nem történik semmi. Soha
nem történik semmi.
Nyolcszáz palesztin civil halott. Majd kétszáz
gyerek és ezerkétszáz sebesült gyerek.
Ez a halottak számát tekintve közel három lelõtt
maláj gépnyi áldozat. De hát a maláj gépen, ugye,
nyugati emberek ültek. Rengeteg holland, ausztrál,
amerikai. Így aztán az ítélettel, az elementáris felháborodással és a válaszlépésekkel is készen állt a „ci-

Gázaizálódás…
(folytatás az elsõ oldalról)
Sem szeretet, sem áldás, sem alázat nem volt
többé a nemzetekben, egyedül a megcsonkított
Kárpát-medencei magyarság vallotta továbbra is,
hogy országa nem vész el egy balgák által hozott
döntéssel, s Máriában bízva továbbra is állt a vártán, s csak annyit engedett élete árán is, amennyit
a szükség követelt.
A második világégést követõen már sokkal
nehezebb lett a nemzet és Európa, mert hazátlan
senkiháziak meneteltek Magyarországra a szovjet csapatokkal, hogy átvegyék Magyarország
irányítását és megsemmisítsék Magyarország
múltját és jövõjét. Nos, ez a megsemmisítés,
nagyrészt sikerült is… szellemi, lelki, hitbéli, tudati csonkolás folyt és folyik máig az iskolákban,
a munkahelyeken, a Parlamentben, a politikai
pártokon belül és Brüsszel uniós parlamentjében.
A sátánista szellem átterjedt egész Európára és a
Közel-Keletre.
Embertelenséget tapasztalunk Nyugat-Európában, ahol a liberális szellem rombolja az Öreg
Földrész tartópillérének számító keresztény kultúrát, ahol az Unió parlamentjében szót sem szólnak a palesztin gyermekek tömeges kiirtása miatt, de hangoztatják, hogy Izraelnek, mint társult
tagnak joga van az önvédelemhez. Milyen elképzelhetetlen cirkusz volna abból, ha Magyarország
nem létezõ hadereje berontana Erdélybe és ott román gyermeke százait irtaná ki? Vagy tenné ezt
Szlovákiában arra hivatkozva, hogy megalázzák
a magyarokat…. etc. Dühöng a liberális kettõs
mérce, mert ha zsidó öl nem zsidó gyermekeket,
az az USA és az Unió megítélése szerint önvédelem, de ha a keresztény beszél Tusnádon a nemzeti önvédelemrõl és a liberalizmus rettenetes

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
vilizált”, „mûvelt” világ. Készen állt, azonnal.
Ugyan senki nem tudja, ki is lõtte le azt a gépet valójában, és nem is fogja soha megtudni senki sem,
csak azok, akik VALÓBAN
lelõtték.
De a lelõtt maláj gép
majd háromszáz áldozata
kiváló propagandaanyag
lett egy szempillantás alatt.
Oroszország elleni propagandához kellettek, kellenek.
Egy közepes értelmi képességekkel
rendelkezõ
gyerek is rájön három perc
alatt, hogy Putyin az egyetlen ebben a sokismeretlenes
egyenletben, akinek a legkevésbé állhatott érdekében
a maláj gép lelövése.
Kristálytiszta: ezért teszik Putyint felelõssé. Putyint és Oroszországot. És
máris elkészült a szankciók
egész arzenálja, és naponta
hallatszik a fenyegetõzés,
moral insanityk követelik
habzó szájjal, hogy vegyék el Oroszországtól a
2018-as foci-vb rendezési jogát. (A leghangosabbak
és a leginkább megfellebbezhetetlen erkölcsi szentenciákat kinyilatkoztatók megint az amerikaiak.
Akik 1988. július 3-án lelõtték az Iran Air 655-ös járatát a Perzsa-öböl fölött – kétszázkilencven ember
veszett oda. Az eset után az Egyesült Államok egy
ideig összevissza hazudozott, végül elismerte a gép
lelövését, de Bush kijelentette, hogy sohasem fog
bocsánatot kérni Irántól, bármi is derüljön ki a gép
lelövésének körülményeirõl. És most ezek pofáznak…)
Ami a lényeg: nem tudjuk, ki a tettes, de már az

oroszok nyakába varrták az egészet, és már ki lettek
találva az oroszok elleni szankciók.
Azt viszont egészen pontosan tudjuk, kik öltek
meg nyolcszáz palesztin civilt, köztük majdnem kétszáz gyereket.
De nincs ítélet, és nincsenek szankciók.
Undorító mismásolás
van, meg félrebeszélés és
félrenézés.
Meg a gázai pokol van,
és a poklot fotelbõl, vihogva
kukkoló izraeliek vannak.
És kegyetlenség és terror és
gyilkolás és bûn, bûn, bûn,
minden istenverte napon…
Azt még nem tudjuk, mi
történne,
ha
Izrael
nyolcszáz amerikait vagy
hollandot ölne meg, köztük
közel kétszáz amerikai vagy
holland gyereket. Lehet,
hogy akkor erõteljesebb lenne a fejcsóválás – a többi
néma csönd.
De most, hogy „csak”
palesztinok pusztulnak, most kiszámítható és egyszerû minden.
De van egy rossz hírem: Izrael téved, ha azt hiszi,
hogy az idõk végezetéig felmentése lesz mindenre
Auschwitz miatt. Mert most azt hiszi. És a világ ehhez asszisztál.
De nem lesz mindig így.
Mert az ember akkor is ember, ha palesztin. A
bûn pedig akkor is bûn, ha izraeliek követik el. És
erre hamarosan a világ is rádöbben majd. Illetve már
régen rádöbbent. De hamarosan ki is fogja mondani.
Jó hangosan és félelem nélkül.
magyarhirlap.hu

voltáról, az casus bellinek számít. Akkor
Brüsszelig fut a sok magyarországi beteg elme, s
hazája ellen támad a gerinc nélküli féregkezdemények hada – Izrael védelmében. A HIT gyülekezete ujjong a gyermekpusztításon.
Isten nélkül, keresztény szellemiség- és kultúra nélkül, nemzetállamok nélkül nincs érték,
nincs erkölcsi norma, nincsenek erkölcsi határok,
nincs szeretet, csak önzés, kapzsiság és gyûlölet
létezik. Az önzés, a kapzsiság és a gyûlölet mutatkozik meg ma világszerte. Repülõk tûnnek el,
zuhannak vagy lövetnek le, emberek százai pusztulnak bele a lázítók aljas munkálkodásába, keresztényeket irtanak ki ugyanazoknak a bíztatására és fegyvereikkel, s vírusokkal támadják – a valóságot tagadva – az emberiséget… Gáziaizálkódik a világ, lángol a gyûlölködés egy ismeretlen,
de létezõ hatalom véres lábnyomában, amely láb
mindet eltapos, felrúg és megsemmisít. Lassanlassan önmagát is, hiszen nincs olyan gyógyszer,
amely a gyógyíthatatlan vírusbetegségtõl csupán
annak terjesztõjét védené meg.
Háború, pusztulás, kín és szenvedés vár a világra, ha hagyja tovább a zsidó állam ámokfutását, ha behódol és keresztényként is a gyilkost isteníti. Nem antiszemitizmus immár, ha Izrael államot bírálja a világ, mert a holocaust áldozatainak emlékét és tisztességét õrzi meg és védi minden ember, aki a mai, Hitlert is megszégyenítõ
zsidó gyilkosságsorozatot szóvá teszi. A zsidóságot védi meg mindenki, aki nem a zsidókat, hanem a zsidó állam gyilkos vezetõit hibáztatja és
ennek nyilvánosan hangot ad. Mert ne az ártatlan
európai vagy amerikai zsidó szenvedje meg Izrael állam vezetõinek vérszomját, gyûlölködõ
bosszúállását, hanem az szenvedjen miatta, aki
elkövette. A bedrogozott – a gyilkosságok elõtt
hisztérikus táncot járó – katonák, a palesztinok
közötti várontást perverz állatként, röhögve, fotelbõl élvezõk… és mindenki, aki nem szólt és

nem csapott az asztalra, mert az elkövetõk zsidók… Nem, nem zsidók! Aljas, embertelen férgek, akik Isten ellen, Isten parancsai ellen, a Kõtáblákra vésett tíz pont ellen súlyosan vétve, Mózest és a többi prófétát sárba taposva, hitetlenül
gyermekeket ölnek, hogy a megtámadott nép jövõjét semmisítsék meg.
Gázaizálják ezek az elvek, ezek a cselekedetek a világot. Lélekben mindenkibõl vagy gyilkos
lesz lassan, vagy áldozat, vagy a gyilkos ellen
gyûlölködik vagy az áldozat ellen, a gyilkosnak
adva igazat… Mert a szeretetlenség oda-vissza
negatívan hat. Gyûlöletet, bosszút, gyilkos hajlamot generál, s nem lesz vége mindaddig, amíg a
maradék imádkozót meg nem hallja az Úr. Mert
az ember nem képes újra normálissá lenni, ha a
lelkét megmételyezi a bûn, az ösztön, az esküszegés, az erkölcsi rend elleni lázadás. Ha ezekkel
fertõzzük a világot, gyermeki lelkek halnak meg,
gyermekeket ölnek halomra, s a hit szemétdombra kerül… ez a világvége. A szeretet vége, az emberiesség vére.
Vissza kell fordulni a gázaizálódás tragikumából az Istenhez való igazodás, az iránta való bizalom és szeretet útjára. Meg kell végre érteni a keresztény hit parancsait, amely parancsok minden
egyházi jópofáskodás ellenére állandóak és nem
lazíthatók. Vissza kell térni Isten országához,
mert Isten nélkül valóságosan is elgázaizálódunk
és Európa folyói véresen hömpölyögnek majd
megfestve az óceánok vizét is.
Minden gyilkosság bûn a Kõtáblák ismerete
óta, és minden gyilkos bûnös. Az önvédelmi joggal együtt is. Mert gyermeket bántani, ölni heródesi magatartás… ma is. Nem évül el… és büntetés jár érte. Istentõl, nem az emberektõl! Mert
aki Istennel és az õ parancsaival száll szembe, a
védteleneken állva bosszút, az önmagát ítéli halálra…

