sok kérdés
(Sándor, 2011.03.11 09:40)
Valóban sok kérdés tornyosul a témában, de azért elég sok tény is látható. Én úgy gondolom, hogy
Jézus valóban létező ember volt, aki rendelkezett a jól ismert isteni tulajdonságokkal. A Bibliából
kiderül, hogy nem zsidó származású volt, ezt Ő többször ki is jelentette a feltett kérdésekre válaszolva.
Bejárta a korabeli világot. Részletesen ismerte korának minden vallását, különféle nézeteit, minden
"ideológiában" jártas volt. Szakrális beavatását a Nagy Piramisban kapta meg. Küldetése az volt, hogy
ráébressze az embereket, hogy a mennyországba ( a lelki béke, nirvána, stb. ) eljutni csak a szeretet
"vallásán" keresztül lehet. Az anyagi világ akkor is és azóta is a Sátán befolyása alatt áll. Jézus mutatta
meg az utat, hogyan menekülhetünk ki ebből az anyagi világból. Származása ( vállalta gój
származását ) vált az egyik "bűnévé", a másik jelentős bűntette pedig az volt, hogy a zsidó tanács előtt
kimerte mondani, hogy "aki hisz énbennem és mennyei Atyámban, annak örök élete lesz és
halhatatlanná válik". Ez bőven elég volt Kajafáséknéknak, hogy meggyilkoltassák. Most pedig a
legújabb hír, hogy XVI. Benedek pápa feloldja a zsidókat Jézus meggyilkolásának vádja alól. No
comment!

Re: sok kérdés
(Edit, 2011.03.11 11:58)
Kedves Sándor!
"Most pedig a legújabb hír, hogy XVI. Benedek pápa feloldja a zsidókat Jézus meggyilkolásának vádja
alól."
Hát ettől a hírtől elakadt a lélegzetem. Mikor történt ez a feloldozás? Honnan lehet tudni, hogy valóban
megtörtént? (A Palesztín néppel kapcsolatban is majd megteszi?)
Kérlek, ha teheted, fejtsd ki bővebben!
Üdvözlettel

MEGMARAD
(symby, 2011.03.11 09:33)
AZ ELSŐRENDŰ MEGMARAD!
A MÁSODRENDŰ ELVÉSZ!
A HARMADRENDŰÉRT NEM KÁR!

csorba dicsőség
(szemtanu, 2010.01.14 01:19)
Idezet:
Ószövetség héber szerkesztői tudatosan nem a valódi képet festették le a világ első királyáról, mert az a
végső soron Júdea királyi házának dicsőségét csorbította.
Akkor hat, ha Nimrodon keresztul oroklodott a Szent Gral, es onnan Attilan keresztul az Arpadhazi
kiralyokig haladt, akkor mar nem is kell csodalkozni azon hogy majdmindegyik kiralyunkat
(Arpadhazit) egyhazi, zsigokereszteny papok, szerzetesek, mergeztek meg. Vagy esetleg ezek
redeletere. Legalbbis ez all az Arvisurakban.
Lehet hogy ez, a magyarok szistematikus beolvasztasanak (ne mondjam irtasnak)is az igazi oka?
Kiralyaink lete, a mi letunk csorbitja a kivalasztott nep dicsoseget?????

Re: csorba dicsőség
(Törpapa, 2011.03.10 23:18)
Kedves Szemtanú,
A Grál éppen annyira örökletes, mint egy bárányfelhő, vagyis semennyire. A könyv, illetve a belőle
készült film egy bugyuta zsidó agyrém. Arra jó, hogy fel lehessen mérni, mennyire torzan látják a
világot.
Anyagba húzó az egész gondolatisága.
Elnézést hogy Neked címzem, de nemzetünket nem azért irtották, mert birtokolt valamiféle tárgyat,
hanem a magas szellemiség miatt, amire a fekete lelkűek mindig is irigykedtek.
A magyar nép igazi kincse a szívébenlelkében van, ezért elrabolhatatlan.
Csak önként adhatjuk oda, és éppen ez a(z egyik fő) célja a zsidó agymosásnak.

akácutca 70
(ákos, 2010.01.11 16:40)

dr.balazsmelinda@gmail.com
(Melinda, 2009.11.24 21:35)
nyomtasd ki

