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ANGELA MERKEL IGAZ KERESZTÉNYSÉGE  
 
Nekem is szimpatikus Angela Merkel német kancellár asszony! Ezért is tájékoztattam Őt, a kormányának a 
honlapján már korábban is arról, hogy nálunk és Németországban is, kálisóval műtrágyázással és konyhasó 
helyett kálisóval „ételízesítéssel” mérgező kálium tartalmúvá tett élelmiszerekkel, mérgeztetett ételekkel és 
italokkal, valamint a gyógyhatású tiszta desztillált ivóvíz és az élettanilag optimális NaCl pótlás (a helyes 
dózisarányokat lásd Salsol infúziós oldat dózisai alapján) mérgezőnek feltüntetésével módszeresen betegítik, 
tervszerűen, irtják a keresztényeket. Vagyis a mózesi, talmudi módszerrel, lásd: Mózes II.23/20-33. és V/7., 2 
és /2., és Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap, és Sámuel II., Rabba bevétele. Kiderült, hogy a 
rasszista talmudista szemita zsidók mindig is elsősorban ezzel a „hagyományos módszerükkel” irtották a 
bálványimádókat a birtokba venni akart területeken. A Talmud szerint a keresztények is bálványimádók.  A 
zsidó fajirtási módszer konkrét hatás mérési stb. bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com honlapom Email-
könyv, Videó és MEHNAM rovataiban. Vagyis a köteles tisztelettel várjuk Angela Merkel kancellár asszony 
zsidó fajirtás leállító remélhető intézkedését! 
 
Verőce, 2015. 03. 02. Tejfalussy András 
 
Melléklet: Angela Merkel vallomása Az igaz kereszténységéről:  
http://www.evangelikus.hu/angela-merkel-keresztenyseg 

Angela Merkel: „Miért vagyok keresztény?”
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Berlin – A világ egyik legbefolyásosabb asszonyának számít. Erejének és inspirációinak forrását 
a német szövetségi kancellárasszony, Angela Merkel keresztény hitben látja. A német sajtóban 
életútjáról és személyes istenhitéről vallott. 
 

 
 
Az Istenbe vetett hit és az egyházhoz való közelség már gyermekkorom óta meghatározóak voltak a számomra és 
foglalkoztattak. Ez nem utolsósorban azért is volt, mert az apukám abban az időben aktív lelkészként szolgált és 
Hamburgból Uckermarkba, Brandenburgba költöztünk. Apám meg volt arról győződve, hogy az NDK-ban jól képzett 
lelkészekre szükség van, így aztán ott egy egyházi szemináriumot is vezetett.  

Tehát egy olyan családban nőttem fel, ahol a kereszténység nem csak az életünk helyét, hanem az életről 
való elképzelést is meghatározta. 
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Lelkészgyerekként az NDK-ban 
Lakhelyünket Templinnek hívták. Az udvarházat, a Stephanus-alapítvány területén Bodelschwingh-i szellemben építették 
ki. Mi ott laktunk. Az NDK-ban az egyházaknak alig adtak oktatási feladatokat. Mindenkit, aki úgy tűnt, hogy jeleskedhet a 
tanulmányi téren, azonnal kivontak az egyházak látóköréből. De azokat, akik szellemileg fogyatékosok voltak és nem 
voltak alkalmasak a továbbképzésre, átadtak az egyházaknak. 

Ebből a tényleírásból világossá válik, hogy azoknak a nem fogyatékos személyeknek, akik azonban a hit és az egyház 
terét életük szempontjából fontosnak vélték, nehézségeik akadtak, hogy társadalmilag elfogadják őket. 

Ha valaki az NDK-ban úgy döntött, hogy megvallja hitét és aktív egyháztag lesz, annak ez bizony hátrányt jelenthetett. 
Ez mindenekelőtt az iskolai képzést, valamint a szabad tanulmányi- és szakmai választás jogát jelentette. 

A hit egy belső iránytű 
Fiatal korom óta tudtam, hogy az Istenhez és az ő egyházához való ragaszkodásommal és hitvallásommal a belső 
iránytűmet követtem, amelyet azonban az állam és a lakosság többsége egyáltalán nem tartott iránymutatónak, sőt 
komolyan el is utasította azt. Nem volt mindig egyszerű a kereszténységhez ragaszkodni. A többi fiatallal ellentétben 
bibliaórára és konfirmációi oktatásra jártam, nem pedig az ifjúvá avatásra készültem. 

Hitem által ebben az időszakban megtanultam azt, hogy helyes az, ha másképp gondolkodunk és másképp döntünk, 
mint ahogyan azt más emberek teszik. Ez még ma is segít nekem olyan időszakokban, amikor minden mindenki 
számára közömbösnek tűnik; mert meggyőződésem szerint semmi sem közömbös. A keresztényi lét és a tapasztalataim, 
amelyeket keresztényként gyűjthettem, megóvtak ettől. Ezért hálás vagyok. Megéri, hogy speciális célokat tűzzünk ki 
magunk elé és ezeket meg is valósítsuk. 

A biblia történetek magukkal ragadó példatörténetek. Jézus igen feltűnő ebben, hiszen annyira másként viselkedik, mint 
mások és teljesen másképp gondolkodik. Ezért aztán képes az emberek számára egészen más megoldásokat adni az 
emberiség nagy kérdéseire. A Jézusban való hit – aki így tudott bánni az emberekkel, így tudott viszonyulni az 
emberekhez – a saját életemet érintő döntésekben és a saját, életről való felfogásomban is mindig újra és újra segített. 

Mit jelent a hitem ma számomra 
Hitemből fakadóan sok mindent kritikusan megkérdőjelezek, néha még magát a saját hitemet is. Jézus maga is mindig 
kritikusan szemlélte a meglévő helyzeteket. Az állapotokkal sosem volt elégedett, sem a világiakkal, sem a vallásiakkal. 
Tiszta, egyértelmű és egyszerű szavakat mondott az embereknek. Szavakat, amelyek a lényegi dolgokra korlátozódtak 
és a lényegieket tartották szem előtt. 

A lényegest a lényegtelentől megkülönböztetni - ez volt az ő erőssége. Az embert magát vette szemügyre. Világossá 
tette, hogy minden emberi méltóságot figyelembe kell venni, még azokat is, amelyeket a kegyesek tisztátalannak vélnek. 
Jézus Krisztusnak ezt a gondolkodását kell a saját életemben is szem előtt tartanom. Így válik a hit azzá az erővé, ami 
képessé tesz engem arra, hogy ne kerüljem a konfliktusokat. 

Ezt a konfliktusokkal szembeni képességemet komolyan veszem, mivel politikai kérdésfeltevésünkben nincsenek 
egyszerű, gyors megoldások a komplex kérdésfeltevésekre. Kicsit csodálkozom, amikor épp sokszor a keresztények 
azok, akik a legnehezebb kérdéseknél túlságosan gyorsan akarnak eredményre jutni, hogy nehogy mélyre süllyedjenek 
és tisztátalanná váljanak. Keresztényként azonban néha a velünk szemben álló, ellentétes véleményeket is ki kell bírni. 
Ez számomra hozzátartozik a kereszténységhez. 

Ezért a keresztény hit és ennek a kultúrája az iránytű, amelyben bízom, hogy az irányadó utat megmutatja a számomra. 
Kereszténységem bátorságot és erőt ad nekem, nem csak a magánéletben, hanem a politikai üzletben is, hogy 
kimondhassam nyíltan azt, amit gondolok. 
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Néha azt kívánom, hogy az emberek a saját pártomban is, jobban és nyíltabban ápolják keresztényi meggyőződésüket. 
A Tízparancsolat éppoly elengedhetetlen fundamentum társadalmi együttélésünkhöz, mint a szeretet kettős parancsa. 

Kereszténynek lenni számomra nem csak mentőövet jelent a nehéz órákban - amikor az ember csak abban tud 
reménykedni, hogy ne tiporják el - hanem mindenekelőtt az életfázisaimban olyan tevékeny erőt jelent, amely impulzust 
ad, változást hoz. Mert ezekben az időszakokban a keresztény hit a saját életemben és a másokéban is igazi formálóvá 
lehet - hála Istennek. 
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