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Országgyűlés



„Fejétől bűzlik a hal!”
Jól ismert közmondásunk sok bölcsességet rejt. Bár nem örökérvényű
igazság, mégis, nagyon találó korunk politikai kultúrájának
társadalomra gyakorolt hatására. Az országgyűlésben tapasztalható
ellenséges hangulat, egymástól való idegenkedés, tiszteletlenség,
önzés társadalmunk minden rétegében felütötte a fejét.

 Ahogy Istennek , úgy a Sátánnak is van terve a magyar néppel. Utóbbi stratégiája a
lehető legnagyobb testi és lelki rombolásra irányul. Jól megfigyelhető, hogy minden
népnek megvan az a két három súlyponti bűne, mely gerincét képezi a Sátáni tervnek.
 Országgyűlési tévéközvetítésekben jól megfigyelhető a Sátán megtévesztő
taktikájának egyes elemei. Hosszú évek alatt sikerült arra hangolnia fő politikusainkat,
hogy az ország, az egyszerű emberek érdekei helyett, a saját elképzeléseik, ötleteik
minden áron való megvédésével, igazolásával töltsék az időt. Igaz ez szinte kivétel
nélkül az ellenzékre és a kormány pártra egyaránt. Az önigazoló, egyben a másik felet
lenéző szellemiség annyira uralkodóvá vált, hogy szinte élményszámba megy ha
valaki szakmai elismerését fejezi ki egy politikai ellenfelének intézkedése, ötlete iránt.
A büszkeség szellemisége szépem vet és szépen arat. Az ellenzéki jó ötletek elvből
nem valósulhatnak meg, a kormánypárti jó akarat szintén nagy ellenállásba
ütközik.(bár a 2/3-os többség jelen pillanatban igen sok mindent lehetővé tesz). Azért
néha akad kivétel, de vajmi kevés. Büszke államférfijaink pózolása végül is a
hétköznapi embereken csapódik le. Sőt azokat valami furcsa szellemi
törvényszerűség miatt szintén képes hatalmába keríteni a vezetőkön tapasztalt
büszkeség.
 A széthúzó csoportokba való verődés így nem csak a parlamenti közvetítések
tragikomikus parádéja marad, hanem a mindennapokat megmérgező bőrünkön
érezhető valóság. A büszkeség, a felsőbbrendű csoport öntudat így nyit utat a
széthúzásnak később a gyanakvásnak, a szeretetlenségnek, a ridegségnek, a
közönynek és végső soron az Istentől való folyamatos távolodásnak, országunk fizikai
és szellemi züllésének.
 Nekünk, Jézus követőinek, barátainak van hatalmunk szellemi befolyást gyakorolni a
sötétség erői felett. Mindezt persze csak és kizárólag Jézus előtt megalázott szívvel
és a Szent Szellem irányításának teljes elfogadásával, valamint annak tudatában,
hogy Jézus már legyőzte a sötétség erőit a golgotai kereszten. így a mi munkánk
részvétel Jézus győzelmében és nem válhat valami hősiességgel átitatott kockázatos
magánakcióvá. Utóbbival egyébként csak ártani lehet.
 Tehát imádkozzunk, hogy Isten ébressze fel vezetőinket a megtévesztettségükből,
hogy az országgyűlésben Jézus és a magyar nép iránti szeretet, szolgálat, az
egymás iránti tisztelet lelkülete, a döntésekben pedig a bölcs szakmai hozzáértés
érvényesüljön. Imádkozzunk, hogy a Sátán tervét hiúsítsa meg az Úr és a hívők
erejüket tudják a stratégiailag legfontosabb területekre összpontosítani.

