
A szabadkőműves...(grouphome...Bocs !)
(szávics József 2010. 4. 11., 2010.04.11 00:52) 

Na?-fölébredtünk.-Fel fogtuk.-Mit tegyünk?-Vezess bennünket,-rohamozzuk meg őket.-Menj 
elöl,követünk!--Úgy fogunk járni,mint ahogy a viccbeli cigány ember járt a paraszt emberrel,akivel 
valamilyen nézet eltérése támadt.-Mikor elmesélte a történetet,-kicsit több színes ceruzát használt 
a kelleténél.-Ő úgy emlékezett a történetre,hogy tízet ütött,-a paraszt viszont úgy,hogy ő egyet.-De 
amíg a paraszt ember a lőccsel,-addig a cigány ember a kalappal.-Mi,-körülbelül ugyanilyen 
hatékonyak lehetnénk.-Ugye?-Homályosítsatok fel!-Jól tudom?-Magyarország felszabadulásra 
váró népe,valamint a világ igazság után sóvárgó népei,ennyire szervezettek?-Hogy már csak meg 
kell indulnunk?-Úgy látszik,a nemzetek csak akkor hajlandóak,-vagy vagyunk hajlandóak 
tenni,egyáltalán valamit is,a saját érdekünkben,mikor már húzzák értünk a harangot.-Nem 
beszélve arról a sajnálatos tényről,hogy ezek,a Sátáni 
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gaztettekhez edződött emberek,az ördög által programozva,(az ördög általit,a legkomolyabban kell 
venni,különben a sikereik nem lehetnének érthetőek)minden szervezkedést és próbálkozást,már 
az elején,azonnal meg hiúsítanának.-Ki meri azt állítani,hogy ez nem így szokott történni?-
Vagy,akár nem éppen a legkedvesebb barátja fogja feldobni?-Utána,egy koholt váddal a 
nyakában,távol a családjától és minden emberitől,mehet a Gvantanamói gyűjtő és kínzó táborba.-
Vagy ha nagyon okoskodik,akkor idehaza is megkalapálhatják,akár többször is,vagy ahogy erre 
felé szeretik,naponta csinálnak neki egy,két végbél tükrözést.-A szervezkedéshez pedig,borzalmas 
nagy felkészültség szükséges.-De,a dolgok azon jellege miatt,amiért a gonoszságnak nem kell úgy 
tartania az árulástól,mint az igazságnak,-mivel az előzőnek nem lehetnek akkora veszteségei.-
Emiatt az igazság,viszont akár életek százait,ezreit veszítheti,akár egyetlen ember árulása miatt.-
Szerintem a világ nemzetei,már lecsúszták a forradalommal,vagy egyéb radikális módszerekkel 
történő változtatások lehetőségeit.-Ehhez,legalább már,az ezer hétszázas években, nagyon 
komoly előkészületeket kellett volna tenniük,kiszélesített nemzetközi frontokon. 
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frontokon.-Vagy,talán nagyságrendeket tévedtem.-Ugyanis,-amíg a pénzek és így a hatalom 
közelében lévők,legkisebb szervezkedése,élvezte az ördög támogatását,szó szerint,-mivel 
pénz,paripa fegyver és jól fizetett besúgó hálózat állt a rendelkezésükre,-addig,a napi 
gondjaikkal,napi fáradozásaikkal,pénztelen,eszköztelenségükkel küszködőknek,még csak 
ötleteik,elgondolásaik sem voltak arról,hogy melyik a lónak az eleje,és a hátulja.-Akár csak most.-
Viszont,-így maradt a puszta elkeseredés és a vak düh.-Annak meg,tudjuk mi szokott a vége 
lenni.-Felnégyelés,karóba húzás,izzó vastrónra ültetés,sortüzek,kivégző osztagok.-Ne 
higgyük,hogy a mostani világ urai nem lennének ugyanilyen kegyetlenek!-Sőt,-szerintem a 
maiaknál még nem született gonoszabb nemzedék.-Azt is tudják,hogy nemsokára jön vissza 
Jézus,a földgolyónak,a tulajdonának a birtokba vétele miatt.-Az ördög és az összes bűnszervezete 
érzi,már tudja,hogy eljött számukra az utolsó esély,az uralomba maradás megharcolására.-A tét 
nagy.-Nekik is és nekünk is.-Már égnek a gyújtó zsinórok.-De a dolgoknak a legfontosabb része 
az,amiről a dicső forradalmárok elfelejtkeztek,régen is és akár most is,-az egy icipici apróság. 
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apróság.-Mégpedig,-hogy soha egyikőjük sem kérdezte meg Istent,-vajon az ő akarata e a 
lázadás,vagy a forradalom.-Ha kérdezte is,sosem várta meg a választ,és így önhatalmúan rosszul 
döntve belevitte a népet a törvényszerű bukásba.-Márpedig azt tudjuk,-illetve mindig is tudnunk 
kellett volna,-hogy,ha Isten tábora nincs a forradalmárokkal,-ha Isten nem harcolja meg,már jó 
előre a harcukat,-akkor az esélyeik,szó szerint a nullával egyenlőek.-Ugyanis,-ha tetszik az 
embereknek,ha nem,az ördög hatalomban,képességekben,egyenlőre még fölöttünk áll.-A bűnök 
tömkelege miatt,amiket mi emberek el tudunk követni,akár tudottan akár tudatlanul,az ördög 
kezében és hatalmában vagyunk.-Ezt a rab állapotot mi okoztuk magunknak.-Az Úr nem segíthet 
rajtunk,mivel az ördög birtokán,azaz a bűn területén vagyunk.-Nem segíthet rajtunk,-
ugyanúgy,ahogyan mi sem tudnánk segíteni a saját gyermekünkön,ha az kábítószer 
kereskedelem,vagy akár egy rablás miatt rendőrkézre kerülne.-El kellene szenvednie az 
igazságos,büntetést.-Ahogy a rendőrök sem engednék őt el,semmilyen könyörgésre,-ugyanúgy,az 
ördög sem engedi el,a bűneit meg nem bánó emberiséget.-Azért nem tudnak a forradalmak 
sikeresek lenni,mert az ördög 
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csapatai,amelyek a szellemi dimenzióban nem találnak ellenállásra az Isten angyalaitól,-sikeresen 
győzelemre viszik az ő embereiket,Az Isten,ezen okok miatt nem segíthet. -Különben saját magát 
hazudtolná meg.-Azt viszont tudjuk ,hogy a hazugság és Isten,az két különböző világ.-Mivel 
Isten,nem pártfogolhatja,a megtéretlen bűneiben veszteglő emberiséget,-csak akkor 
engedélyezheti a jó kimenetelű változást,ha látja a nép életében is az Isten felé való fordulást,a 
bűnök elhagyását és a megbánást.-De hiszen ezzel mi is ugyanígy vagyunk,mikor a 
gyermekeinknek kedvezünk,vagy büntetjük őket.---Pont ezek miatt,én nem rohannék fejjel a 
falnak,hanem egy össznépi bűnbánat,megtérés,bűnvallás után Jézushoz járulván,nagy nagy 
alázattal kérném,fogom kérni,fogjuk kérni az Ő és csakis az Ő segítségét.-az emberiség számára 
már csak ez az egyetlen menekülés lehetséges.-Mással,még csak kísérletezni is esztelenség!-
Sőt,ez az egyetlen fegyver,ami hatásos az ördögi áradat ellen.-Ezt ők is nagyon jól tudják.-Félnek 
is tőle és mindent meg tesznek az elhárítására,-de Jézus a mindenség ura.-Ebben a harcban csak 
az övé lehet a győzelem.----Ha vele együtt harcolunk,akkor viszont a miénk is. 
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nagyon jó a cikk,egyébként minden infót ami benne van,már elolvastam angol nyelvű 
oldalakon,nem értem,hogy miért nem szól hozzá ehhez a témához senki,
úgy látszik,hogy sokan nem fogjátok fel,amit ezek itt 
a fejetek felett készülnek tenni!!!
na mindegy,majd rájöttök,de akkor már késő lesz....
ébresztő!!!! 
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