
ŐSZENTSÉGE a PAX II. Immanuel 2022.06.28-i állásfoglalása a háborúval 
kapcsolatosan 
 
Kedves Testvéreim Krisztusban! 
 
A háború halált és szenvedést jelent. Mindig. Mindenhol öldöklés folyik, férfiak, nők 

és gyerekek esnek a háború áldozatává.   

A háború nem sors, semmi olyan, amit muszáj elviselni. A háborút az emberek 

hozzák létre. Emberek, akik több hatalmat és pénzt akarnak! Aki támogatja a 

háborút, bárhogyan is, az bűnrészes.  

 

Jó példa erre a jelenlegi háború Oroszország és Ukrajna között. Uszítás folyik 

Oroszország, és Oroszország elnöke, Putyin ellen. A média hamis információkat 

és még több propagandát ad le, ahogy ez a második világháború előtt is történt, 

amikor Anglia és az USA feltétlen Németország megsemmisítését akarták, nehogy 

a gazdasági hatalma tovább fejlődhessen. Ez a mai napig nem változott. Kivéve, 

hogy ma kifejezetten a német politikusok akarják elpusztítani a hazájukat. 

Erre egy példa: 

 

„Németország problémát jelent, mert a németek szorgalmasabbak, 

fegyelmezettebbek, és tehetségesebbek, mint Európa (és a világ) többi része. Ez 

mindig „egyensúlytalansághoz” vezet. Ezt azonban azzal lehet ellensúlyozni, ha 

minél több pénzt vonnak ki Németországból. Nem számít, hogy mire, akár 

radikálisan is elpazarolható, lényeg, hogy a németeknek ne legyen. Már meg van 

mentve az egész világ.” 

 

„A német hősöket a veszett kutyákhoz hasonlóan kellene a világnak agyonütnie.” 

(Joschka Fischer, Szövetség ’90/A Zöldek). 

 

„Németországot el kell pusztítani.”  

(Claudia Roth, Szövetség ’90/A Zöldek) 

 

Akkoriban így uszították Lengyelországot, hogy Németországnak hadat üzenjen, 

amivel elkezdődött a második világháború. 

Épp nekünk, németeknek, a mi náci múltunkkal kellene szégyenkeznünk, hogy 

támogatjuk azt az államot, amely a második világháború után a legtöbb nácit 

befogadta. Utódaik még mindig náci egyenruhában járnak, és a náci uralom 

szimbólumaival díszítik magukat. A náci zászlóaljak meggyilkolják saját 

honfitársaikat, rálőnek a saját kórházaikra, majd azt állítják, hogy orosz katonák 

voltak. És mi ennek az államnak adunk pénzt és fegyvert? Az ezekből a 

támogatásokból befolyt pénz jót tenne a német államnak a koronaintézkedések 

okozta problémák enyhítésére. 

 

Felszólítok most minden keresztény gondolkodású embert, hogy forduljon a 

háború ellen, és tegyen meg mindent annak megállításáért. Egyidejűleg, kérek 

minden vallásirányzatot, hogy imádkozzon és kérje Isten segítségét.  
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