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Ha létezne jó háború – mindig béke lenne!

Amikor ISTEN KÉPMÁSA
megfeledkezik önmagáról...

Ölni és
meghalni
„humanitárius“ okokból...

Amikor
az erkölcs
hátrány...

Háború Irakban

T.K.

Erõs vár

2003. március 18. Kedd

Amikor ezeket a sorokat írom, még csend van, afféle viharelõtti. Saját „imidzsüket“ javítani akaró politikusok nyilatkoznak még áloptimistán a békés megoldás mellet – jóllehet már
rég eldöntött dolog, a harcnak el kell kezdõdnie... Még néhány
óráig farkasszemet néz egymással a digitális kapitalizmus és a
részben és majdegészben fanatizált embertömegek ösztönös
túlélniakarása, hogy talán néhány óra, nap múlva kiderüljön ki
az esélyesebb a veszteség méltóságos elhordozására. Mert
gyõztese e háborúnak eleve nem lehet, csak vesztese. Vesztesei
már most vannak. Mindazok, akik hittek a harmadikévezredeleji demokráciában. Abban, hogy az erõsebb az okosabb pozícióját is bírja. Abban, hogy új korszak hajnalát éljük... Mindaz ami történik mindannyiunk, az emberiség csõdje. Csõdje a
diplomáciának, az Egyesült Nemzetek Szervezetének
jóakarásának, csõdje az iszlámnak és a kereszténységnek, csõdje a zsidóságnak és csõdje mindenféle ideológiának... az elmélet tehát nem segített.

2003. március 19. szerda

Bizonytalanság vett erõt rajtam, amit erõsített a média izgatottsága is. A TV-csatornákon (egymással versengve!) szakértõk magyarázzák – számítógépes animációk alapján – a csúcstechnikás háború lehetséges lefolyását és elemezik a hatásokat
is. „Biztonságban“ van a békés világ – hallom, de azért mindenütt riadókészültségben vannak a rendfenntartó szervek.
Megrázó képeket látok menekülõkrõl: gyerekek, nõk, öregek.
Se élelem, se víz, se fedél... fagypont alatti idõben egy anya mezítláb(!) menekül a helyeken át. Síiták és kurdok tízezrei, melyek
hamarosan milliós táborrá dagadnak – így a segélyszervek.

Erõs váram nékem az Isten
Megvéd mindentõl, ami nincsen
De lehetne még, megvéd
Hirtelen haláltól
Látomástól - tilostól s vágytól, mely éget
Mellette nem félek
Vigyázok magamra:
Adhassam híreit tovább Hogy Isten szeme mindent lát, hogy
Szentlelkét küldte közénk s azt üzeni:
Várjatok, ne féljetek Veletek vagyok ÉN most és mindörökre veletek
Maradok!…
Benne élek és halok Váramban egy Istent fogadok
Mindennap én.
Vele a Szeretet a Hit és a Remény
Gondom s örömöm benne élem
Váram az Isten
Erõs váram nékem!

2003. március 20. csütörtök

„Vajaskenyérmajszolgatás“ közben élõ videó-képeket láthat
a valóvilágon-edzett magyar nézõ is – egyenesen Bagdadból.
Miközben átlagmagyarunk megérdemelt söréért nyúl hûtõjébe,
távvezérelt „intelligens“ rakéták (1,3 millió dollár/db!!!) robbannak a TV-képernyõ bal fölsõ sarkában – a hírkatona pedig
„csakitt-csak-most-csaknálunk“ élõben tudósít. „Fontos“ megtudnia a fárasztó nap végén honunk gyermekének két jólesõ
kortyintás között a tudósító bõrén keresztül, mekkora a bagdadi robbanás, mit hall, mit lát, mit érez...
Valami azonban mégis más. A világban tüntetnek! Békefelhívásokat kapok emaileken keresztül – még finn barátainktól is:
csatlakozzak, tiltakozzak... persze jó tudatosítani a „békeharcosoknak“: az utcára vonuló százezrek nem tudják a szárazföldi
csapatok bibliai vidékeken dübörgõ harci jármûveit megállítani...

2003. március 21. péntek

Lement a nap – sabbát van. Százmilliók tapadnak a képernyõre szerte a világban, hírekre éhesen. Nyugalom napján nincs
nyugalom. Izraelben mindenkinél karnyújtásnyira van a gázálarc. Ki tudja? Bagdadban bombáznak... Ez a békéhez vezetõ út?

A folytatás...

Az élet megy tovább – látszólag minden a régi–, kivéve,
hogy egy újabb, idegen földön vívott háborúval „gazdagabb“
az az Amerikai Egyesült Államok történelme.
Az elszánt, jól megtervezett harc (az olajért) folytatódik.
Kell a nyersanyag, mert ez adja a hatalomnak a „lehetõségeket“. És ez csak a kezdet, az igazi harc az ivóvízért vívott küzdelem lesz majd... A világ édesvízkészletének fél százalé ka(!!!) a tiszta ivóvíz. Közel másfél milliárd ember él vízhiányban, illetve kényszerül egészségre ártalmas vizet inni...
Más alternatíva nincs csak a háború esztelensége? Úgy néz
ki, hogy egyelõre nincs. Amíg nem égeti meg magát az emberiség a totális kipusztítás elsõ lángjával, addig nem hallgat a szívére. Pedig az tudná mit kell cselekedni, de a bálványozott, csúcstechnikával megtámogatott „modern“ Ész elnyomja...
fm

T.K.

Mielõtt még
késõ volna
Volt idõ mikor még
Nem ismertelek
Volt idõ mikor még
Nem szerettelek
Volt mikor még
Nem kerestelek
Most Jelen vagy
Itt vagy velem
Kezed hív
Megyek Istenem!

Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket.
Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie,
de ez még nem a vég. Mt. 24.6
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