Nemzeti sors, élet, tudomány, kultúra, médiumok
Újabb tartomány
szakad le Olaszországról
Az olasz Res Publica Furlane civil szervezet népszavazást
szervez Olaszország észak-keleti tartománya, Friuli függetlenedésének megszavazására. Az októberre szervezett referendumot a Veneto tartományban rendezett online népszavazás mintájára valósítanák meg, végeredményként pedig egy alternatív
parlamentet választanak meg a Rómától függetlenedõ Friuli
Köztársaságnak.
A referendumot népszerûsítõ egyik szervezõ, Adriano Biason több helyi médiának is interjút adott, az Európai Unió azonban úgy tûnik, újabb médiacsendet tart ezügyben, ahogy a Veneto régióba történtek kapcsán is tette. A szervezõ elmondása
szerint folyamatban van a szavazás lebonyolításához szükséges
bázis kiépítése, sorban jelentkeznek a független Friuli Köztársaságot támogató vállalatok, aki anyagi támogatást biztosítanak a
referendum lebonyolításához. Elmondása szerint a szavazásra
használt online platform már készen áll, de azt októberig nem
teszik hozzáférhetõvé a nyilvánosság számára.

Sátáni
háborúk
– az utolsó ütközet –
Minden arra utal, hogy a kereszténységet teljesen
meggyengítsék és kiirtsák a világ tudatából. Évek óta megy a
hajsza a keresztények ellen, megnagyítva a keresztény-keresztyén egyházakon belüli papi pedofília bûnét. Ez volt a kezdet.
Úgy kezelték ezt a bûnt, mintha a világon mindenütt ahol pedofíliáról esik szó, az magától értetõdõen azonnal magával vonja a
papságot, a kereszténységet. Pedig a keresztény egyházaknak
nem ez a legfõbb ismérve. És ezzel nem felmenteni akarom a
bûnösöket, de a keresztény egyházakban elõforduló pedofília
százalékos arányban meg sem közelíti a civil társadalomban
vagy a zsidó felekezet rabbinátusában elõforduló, gyermekek
elleni szexuális bûncselekmények százalékos arányát. Mégis
igyekeznek a liberális, zsidó és kommunista sajtóorgánumok ezt
a bûnt a keresztény, ezen belül a katolikus papság nyakába
varrni, azzal a katolikus papságot azonosítani.
A fentieket csupán példának hoztam fel, hiszen ma, ha az
ember végigtekint a világ eseményein, minden vádaskodás és
gyalázkodás ellenére büszkének kell lennünk keresztény elkötelezettségünkre, hitünkre és hitünk alapigazságaira, annak követelményrendszerére. Mert mi békét akarunk, Isten hívjuk segítségül és szeretettel fordulunk a világ felé üldöztetésünk ellenére.

Mit látunk a keresztényellenességgel szemben?
Olyan drámai bûncselekmény sorozatot, amilyet emberemlékezet óta nem követtek el az emberi fajhoz tartozók. Gyermekeket gyilkol az izraeli haderõ, arra hivatkozva, hogy joga az önvédelem… Gyermekeket gyilkol az Iszlám Államot megalapító
iszlám szervezet. Lefejezi õket, majd kiakasztja valami bizarr
és beteg lélekre valló indíttatásból, Allah nevében. Ma már nem
lehet azt mondani, hogy csak egy-egy ember hibás a megesett
bûnök, a gyilkosságok tekintetében, mert mind a zsidó, mind
pedig az iszlámvallás az elmúlt egy évben tökéletesen bebizonyította, hogy az erkölcstelenség, a gyûlölet és a bûnre való beteges hajlam e két felekezet hitét és tanait vallókban mélyen
gyökerezik. A zsidó katonák a gyilkosságok elõtt örömtáncot
járnak, a zsidó gyermekek rajzokat pingálnak a kiirtandó palesztin gyermekeknek szánt zsidó bombákra, az iszlám állam vezérei pedig örömmámorban vagdalják le a keresztény kisgyermekek fejét, s adják saját gyerekeik kezébe, akik e levágott gyermekfejekkel pózolnak a burnuszos fotográfus elõtt… és az
aberrálttá tett világ fotelben hüledezik a véres látványon. Szinte élvezi is! Mert rettenetes. Vajon mögé lát-e ez a szörnyûségeken fotelben „élvezkedõ” ostoba világ mindannak, ami körülötte történik? Aligha. Hiszen, ha mögé látna, ha felfogná mi ez,
akkor vagy elmenekülne, vagy gyökerestül megszüntetné azoknak a hatalmát, akik ezt teszik a világgal. Megszüntetné azt a
szellemet, azt a felfogást és azt a gyûlölködést, ami elsöpör
minden törvényt, ami gyilkossá aljasítja az embert Istenre hivatkozva, ami gyermeket öl, mert a gyilkos maga a Sátán utasítását követi, s ezt emberi szóval minõsíteni sem lehet… s azt a
gyilkost, amely gyermeket kínoz, lefejez, el kell takarítani a föld
színérõl. Mert az nem emberi cselekedet.
Nem vagyok bigott, ám hitem szerint ez a gyilkosságsorozat
nem emberi tevékenység. A Sátán õrjöng, megszállta az embe-
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A szervezõ szerint a referendum október elsejétõl fog tartani, és október 31-ig a válaszadóknak több kérdésben kell majd
véleményt nyilvánítaniuk. Végül egy alternatív kormányt állítanak fel közvetlen népszavazással, ami a függetlenséget támogató vállalatokkal le tudja bonyolítani a Rómától elszakadást.
Adriano elmondása szerint jelenleg folyamatban van egy
eszközrendszer kiépítése, amivel a szervezési nehézségek ellenére is 2% alá tudják szorítani a leadott érvénytelen szavazatok
számát. Róma nem támogatja a referendum megtartását, ezért
van szükség magánvállalatok bevonására és a népszavazás online szervezésére – a hatóságok így nem tudják fizikai agresszióval megakadályozni, hogy az emberek leadják a szavazataikat. A referendum megvalósításához a régió minden választásra jogosult lakosa egy személyre szabott kódot fog kapni,
amivel leadhatja szavazatát az e célra létrehozott online szavazófelületen.
A Friuliai Front függetenségi mozgalmat jelenleg az Olaszország északi régióinak függetlenedését népszerûsítõ Északi Front
országos párt támogatja. A párt korábban már segített egy másik népszavazás megszervezésében is. Idén március 23-án a
Veneto tartomány mintegy 3,8 millió lakosa vett részt egy ehhez hasonló online referendumon, amin 89%-os többséggel

megszavazták a Rómától függetlenedést és a független Velencei Köztársaság kikiáltását. A referendumon arról is megkérdezték a szavazókat, hogy továbbra is akarnak-e az Európai Unió és
a NATO tagja maradni, ahol a válaszadók közel fele az Európai
Unió és NATO elhagyása mellett döntött. Az európai média teljes médiacsenddel rendezte le a sikeres referendumot. A venetoi népszavazást nem hozták le a hírekben, majd a referendum
lebonyolítását követõen a hatóságok õrizetbe vették a függetlenségi mozgalom 24 szervezõjét, akik azóta is börtönben ülnek.
A Friuliban tartott népszavazáson a választók szintén szavazhatnak az Európai Unióból és NATO-ból való kilépésrõl, ezért
az európai média ezt a referendumot is elhallgatja. Az Európai
Unióban az embereknek nincs demokratikus módon lehetõsége
arra, hogy kinyilvánítsák véleményüket az EU-tagságról. Hazánk
szintén egy olyan választási törvénnyel csatlakozott az Európai
Unióhoz, ami szerint elég a választásra jogosultak 25%-ának
megjelenése a népszavazáson. Magyarország EU-csatlakozása
elõtt a szavazók kevesebb mint 50%-a jelent meg a népszavazáson, a politikusok ennek elenére behúzták hazánkat a nyugati hatalmi tömbbe.
http://www.hidfo.net/

ri lényt, s a legaljasabbat sugallja. Mert a Sátán az utolsó nagy
csatáját vívja az emberiség, az isteni hatalom megszerzése érdekében – Istennel. Mert a Sátán nem hiszi el és nem is fogadja el, hogy a Teremtõvel szembeszállni lehet, de Teremtõ Istent
legyõzni lehetetlen.
Megmutatkozik ez a mérhetetlen erõket mozgató sátáni háború abban, hogy egyazon idõben öl gyermeket az iszlám szélsõség és a zsidó állam. Tehát a bûn közös, a hitük egészen
más, és egymást is gyûlölik… mégis azonos ördögi parancsnak
tesznek eleget. Az iszlám a keresztényeket tekinti legfõbb ellenségének, ami szintén arra utal, hogy valamit kizökkentett a Sátán Allah hívõ népének szellemébõl, hitébõl. Hiszen az iszlám,
Jézust prófétaként tiszteli, mint ahogyan Jézus anyja, Mária is
tiszteletnek örvend az e vallást követõk körében. Mégis gyilkolják a keresztényeket. Eközben a zsidók Izraelben a megváltó Jézust majomként ábrázolják már az óvodáknak, mintegy keresztény ellenségképet nevelve a zsidó kisgyermekekben. Mária házát rendszeresen meggyalázzák, a keresztényeket disznóként
emlegetik… s ha nem tetszik ez sokaknak és e nemtetszésüknek hangot is adnak, akkor antiszemitizmust kiált a bûnös, és
büntetést követel a bíráló fejére. Micsoda embertelen aljas viselkedés! Micsoda gyilkos hajlam és micsoda galád magatartás… de egy tõrõl fakad az iszlamista szélsõségesek és a zsidó állam keresztényellenessége. A Sátán ez az egy tõ, amely kivetkõzteti e két vallás tagjait – szélsõségeseit –, állami vezetõit az emberi magatartásból, s teszi ördögivé õket a világ még józan társadalma elõtt. Elpusztítandóvá válnak ezek a bûnösök,
hiszen ezeket elpusztítani egyenlõ a Sátán elpusztításával.
A bûnösökrõl beszélek, akik saját nemzetüket, saját népüket és vallási közösségiket is veszélyeztetik, mert meggyûlöli
õket a világ a halott gyermekek látványa okán. Nem a kibucban
dolgozó ártatlan zsidóról, nem a bank utcai Kohn bácsiról, aki
zöldséget árult évtizedeken keresztül, s nem az iszlám vallású
körzeti orvosról és nem Irán iszlám fõpapjáról, aki elítélte az ISIS
embertelenségét és Perzsia hadseregét az elvakult és a Sátán
parancsait követõ szélsõségesek ellen vezényelte.
Az istenellenes sátánista háború Ukrajnában is folytatódik.
Itt is a kereszténységet akarja megsemmisíteni a hatalom és itt
is az emberiesség sárba tiprása, a gyilkosságok és a gyûlölet
lett úrrá a nemzeteken. Testvérháború, amely a keleti kereszténység ellen is irányul, megosztva a moszkvai és a kijevi patriarchatus híveit, mert nem volt elég az 1992-es júniusi különválás, az ördögnek a keresztények közötti gyûlölet kell. A hazugság és az aljasság minden kifinomult módszerét beveti a Sátán. A végrehajtó, a primitív ember pedig vakon követi a politikai csomagolásba rejtett ördögi parancsot, amely mindenben
ellenkezik azzal, amit a keresztény tanítás hordoz.
A harc a vége felé közeledik. A Sátán vesztésre áll, bár még
távol a kereszténység gyõzelme, mert az ember, aki Isten szeretetében a Sátán elleni harc gyõztesévé válik majd, még mindig nem érti, mi történik vele, ellene, és mi a feladata az elkerülhetetlen gyõzelem érdekében. Nem látja az emberiség, hogy
egyetlen kivezetõ út van mindabból a borzalomból, amit a nemzetközi politika generált, de ami nem más, mint az ördög Isten
elleni harcának eszköze. Mert mint a misszionárius is, munkája
által Isten eszköze csupán, úgy a gyermekgyilkos, a gyûlölködõ,
az Isten ellen küzdõ ember is eszköz… a Sátán eszköze.
A politikus is eszköz… van, aki Isten békét teremtõ eszköze, s van, aki a Sátán békétlenségét, gyûlölködését segíti. Mert
a politika a legjobb terep a háborúra, az Isten elleni támadásokra, a kereszténység megsemmisítésére. A politika, amely
1919-ban a zsidó vezetõk által engedélyezett és támogatott keresztény-és magyarellenes gyilkosságsorozattal kezdõdött,
majd 1945-tõl eszkalálódott, s a mai napig tart, bár a mai liberális és szocialista sátáni terror a végét járja, hiszen Magyarországon erõsödni látszik a kereszténység, a keresztényi szellemiség mind a politikában, mind a társadalomban. Szélsõségek

azért a kereszténység erõsödése ellenére is elõfordulnak. A
szeretetlenség, amely keresztényellenes magatartás, itt is
meg-megmutatkozik… ám ez csak az emberi primitívség, a hatalomvágy, a gõg és a pénzsóvárság eredménye.
Talán felismeri végre az emberiség, hogy ami ma a világban
történik, az a világpolitika teljes elsátánizálódásának az eredménye, amelyet meg lehet és meg is kell szüntetni. A sátánizálódás jellemzõje a mindet megengedõ szabadosság, amelyet
helytelenül liberalizmusnak neveznek, és a szocialista-kapitalista eszmerendszer, amely maga a hazug szemfényvesztés. Azt
is fel kell ismernie a világnak, hogy egyetlen lehetõsége van a
végpusztulás elkerülésére és a tömeggyilkosságok megszüntetésére: a krisztusi tanítás, a krisztusi példamutatás. Az, amitõl
a Sátán a leginkább retteg… a szeretet, az alázat, a Krisztuskövetés, a lélekben gyermekké válás. Ezt bizonyítja és igazolja
a keresztény gyermekek tömeges legyilkolása, lefejezése, a gázai bombák gyermekgyilkos robbanásai. Mert a gyermek a tisztaságot, a teremtés csodáját hirdeti, a szeretetet generálja.
Krisztus tanítása szerint, ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, nem jutunk be a Mennyek országába. („Bizony mondom
néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.” Mt18,3) Ezzel lehetünk tehát a Sátán legfõbb ellenségei, a Sátán hatalmának megsemmisítõi. Krisztus a kezünkbe adta a leghatásosabb, a legerõsebb fegyvert, amely minden
gonoszságot legyõz, amely minden gonoszt megszelídít, amely
erõt és hegyeket elmozgató hatalmat ad. Míg az iszlám és a
zsidó hit a gyûlölködésben és a bosszúban látja az lét értelmét,
addig a keresztény ember a szeretet és az alázat, az Isten iránti hûség és a hitben való következetesség erejét tudhatja magáénak. Ezek pedig mindent legyõznek: a gyermekgyilkos zsidó
bombákat, a gyermekeket lefejezõ iszlám szélsõségeseket, a
mindent engedõ liberális sátánizmust és a szocialista hazugságokat, az árulást és embertelenséget.
Ám, nem könnyû kereszténynek lenni. Nem könnyû szeretni az ellenséginket, nem könnyû a gyilkosokért imádkozni, a hazaárulóknak megbocsájtást kérni Istentõl. Nem könnyû legyõzni az emberi gyengeséget, az emberi esendõséget, a gyarlóságot, a hatalomvágyat, s nem könnyû példát mutatni, és nem
csak szóban, hanem tettekben is követni Jézust, harcolni a
mindennapokban a családért, a hazáért, a nemzetért és a világ
békéjéért. Iszonyatosan nehéz Jézust, Jézus nélkül követni.
Iszonyatosan nehéz teljes hittel és elkötelezettséggel õszintén
imádkozni. Ám nem szabad elfelejteni, hogy mi keresztények is
parancsot teljesítõ hadsereg vagyunk. Isten hadserege, amely
önmaga gyarlóságával és a Sátánnal egyszerre kell, hogy megvívjon, s háborút nyerjen.
A bombák által és az iszlám kardok által meghalt aprószentek hathatós támogatást és erõt adnak a mindennapok harcában, amelyben egy dolog nagyon fontos. Sem haragnak, sem
elfogultságnak, sem az ítélkezés jogának tudata nem szabad,
hogy a lelkünket mérgezze. Egyetlen dolgot kell éreznünk: a
szeretetet, amelytõl retteg a gyûlölet, retteg a Sátán. Mert a
szeretet maga Jézus. Hozzá fordulunk minden bajunkban és fájdalmunkban, s õt kérjük, hogy adjon erõt legyõznünk a Sátánt,
és szeretnünk azokat, akik ellenünk törtek. Mert ha képesek vagyunk Jézus lábnyomában járni, akkor képesek vagyunk megváltoztatni a világot…
A józan keresztény, a józan zsidó, a józan iszlámvallású közös imájával Jézushoz téríteni a gyilkos zsidót, a gyilkos iszlamistát, a gyilkos keresztényt, a liberálist és a szocialistát… a
Sátán haderejét…
Da pacem, Domine, in diebus nostris, quia non est alius qui
pugnet pro nobis, nisi tu Deus noster.
Stoffán György

