BUDAPEST
(ATANAZ, 2010.04.10 09:26)
MINDENKI TEVEDESBEN VAN.
A tEREMTO ISTEN LETEZIK ES MARARAD,JEZUS KRISZTUS
LETEZIK ES MARAD A VALLASUBKBAN ES A HITUBKBAN.
A HAMISITOTT DOLGOKNAK,MELYEKET A SZENTIRASBA HAMISITOTTAK, TAVOZNIA KELL.
IGY VALIK TISZTAVA KERESZTENY HITUNK,AMI TOBB EZER EVES.
Válasz
Kedves Éva
(Őszkatona, 2010.04.09 08:39)
Megpróbálok kérdéseidre válaszolni és, ha nem veszed rossz néven, egy néhány észrevételt is
hozzáadok.
Jószívű, szeretet-teljes, honléány léleknek hangzol. Lelkiismeretesen foglalkozol vallásoddal, és
aggódsz értünk, lelkünkért, Hazánkért. Ezt azt hiszem mindenki elismeri. A gond a zsidókrisztián
dogmák hatása ami már sok jó ember hiedelmét megfertőzte. Például:
"Nem emlékeztek, hogy mi történt amikor az emberek megtagadták Istenben való hitüket és
bálványoknak kezdtek áldozatokat bemutatni???" Nem, nem emlékszünk mert a judaizmus
materializmusának bálványai megjelenése előtt ilyesmi múltunkban nem történt meg. A magyar
nép sohasem mutatott be áldozatokat bálványoknak, sőt, az "áldozat" fogalmat sem ismerte. Az
áldozat fogalmat a zsidókrisztián mészáros-papok hozták be a Kárpátmedencébe.
"a keresztényeket ismét üldözni fogják". Jézus valódi keresztényeit Saul rabbi, bűntettesei és
örökösei már 2000 éve üldözik.
"Isten pusztítást fog mérni a világra". Én nem ismerem Isten tervét, de meggyőződésem hogy a mi
jóságos Istenünk tervét a Vatikánban tanyázó rabbik még kevésbé ismerik.
"annyi értelmes ember szemén ott a szemellenző és nem látja..." Egyet értek veled. Sok értelmes
ember szemén ott a szemellenző.
"Annyi a BŰN a világban, s mivel Tahitiak nagyon szegények, talán a BŰN ott már mérhetetlen
mértéket öltött". Nehéz általánosan meghatározni a "bűn" fogalmat mert kultúrától függ. Én azt
tapasztaltam hogy a legtöbb gonosztevő és erkölcstelen a gazdagok között található (Különben azt
hiszem Haiti-t akartál mondani de itt nem lényeges).
"nagyon fájdalmas lesz a vég..." Lehet hogy lesz vég, és lehet hogy fájdalmas lesz. Eddig is volt
fájdalom, de a szenvedés elviseléséhez - nekem legalábbis - a Jóisten mindig megadta a kellő
lelkierőt. Különben nem vagyok olyan biztos hogy a szenvedés (lelkileg) ártalmas.
"ne a VALÓT kutassátok". Ez egy erkölcsöt kereső emberek gondolkozásának megbénításra szánt
tipikus zsidó és zsidókrisztián terror-dogma. "De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél;
mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz". Halállal fenyegeti azokat akik az igazságot,
azaz Istent, keresik (Jézus az isteni szellemet "igazságnak" nevezi).
"a BŰN továbbterjedését AKADÁLYOZZÁTOK meg!!!" A bűn fogalom egy megadott erkölcsi
értékrend megsértése. A magyar ember számára az erkölcs a Szent Korona Értékrend, tehát a
magyar akkor követ el "bűnt" ha megsérti a Szent Korona Értékrendet. Ezen lappangó "bűnök"
ellen küzdünk önmagunkban, és próbáljuk tapasztalatunkat - sikereinket, megbotlásainkat és azok
eredményeit - továbbítani magyar testvéreink felé. Hogy mit csinál vele honfitársunk az már az ő
dolga.

Válasz
Mindenkinek
(Genov Éva, 2010.02.14 18:49)
Érdekes amit K J írt, valóban kissé indulatos volt a hozzászólalás, de annyira bánt ami
környezetemben zajlik.Nem Istent kell megtagadni,vagy lecserélni szerintem, hanem /Eszternek/ jó
papot kell keresni aki hitelesen hirdeti az Igét.Abban tökéletesen egyet értek, hogy nagyon sok pap
- hazug módon még mindig "ügynöki" munkáját végzi.Bevallom nem könnyű most nyugodt
hangnemben írni /izgulok a választási eredmények miatt/ , de a jövőben jobban odafigyelek.
A bűn pedig nyomon követhető a mindennapjainkban, ezt talán senki nem vitatja el.
Válasz
Évának
(Eszter, 2010.02.14 14:15)
Istennel,a "mi Istenünkkel" semmi gond,senki nem káromolta!
Csak leleplezték,nem először és nem utoljára a
HAZUG PAPOKAT!
Amúgy az én Istenem nem kívánja,hogy aljas hamis próféták parancsára hagyjam cserben az
ŐSEIMET,APÁMAT,amiben hitt,és GYERMEKEIMET ,az Ő jövőjüket!!!
Válasz
Kedves Éva!
(K J, 2010.02.14 11:17)
Úgy gondolom, ha szánnál egy kis időt arra, hogy lecsendesíts a világot magad körül, és
engednéd a fényesőnek (de lehet egy képzeletbeli vízesés is) átjárni kívül, belül önmagad,
másféleképpen látnál sok mindent.
Amennyiben sikerült megszabadulnod az anyag, a mesterségesen köréd teremtett világ béklyóitól,
kérdezd meg Istent; Uram, miért választottál ki magadnak egy népet, miért adtál kezükre más
népeket, azok ártatlan csecsemőit, miért ígérted oda mások javait, országát?
Valóban a Te szavaidat tartalmazzák a Szentírás sumer forrásokat átköltő részei? A nyelvek
összezavarása, a vízözön stb.
Mennyire hiteles a bűnbeesés, az azt követő (az emberek könnyebb megvezetését szolgáló)
eredendő bűntudat?
Tényleg förtelmes haragodban taszítottad ki az embert, le az angyalok harmadát?
Egyáltalán, ilyen bosszúálló, ennyire haragos lennél?
S talán megkapnád a válaszokat is&#8230;..
Mindemellett, legyen mindenkinek a saját hite szerint.
Válasz
raktamas@banszerva.hu
(raktomi, 2010.02.12 12:21)
Jézus nem názáreti, hanem Nazir - beavatott, tiszta ember volt. Olvassátok az Arvisurákat
(igazszólás) minden kérdésre választ kaphatunk, s későbbikben fogunk is. Minden embernek magyaroknak különösen - kötelező megismerni!!
Válasz
Isten nélkül?????
(Genov Éva, 2010.02.10 14:42)

Őszkatona, azt hiszem félre értettél.Nem veszed észre a változásokat magad körül?Kinek lehet az
érdeke módszeresen meggyalázni,/Tv is ezt sugallja!!!/ az Istenben hívőket? Jézus követőit?
Jézus létezését megkérdőjelezni /de ha bajod van,egyből Őt hívod:" Jézusom" vagy "Istenem
segíts" hasonlók/,a papokra pedofiliát kiálltani és még a Torinói lepel valódiságának
megkérdőjelezését?!
Nem veszitek észre, hogy nagyon szeretnék ha a kereszténység megszünne és vele együtt a
magyar nép is? Nem látjátok, hogy hogy jutott térhez Magyarországon a Buddhizmus az általa
szentként tisztelő BÁLVÁNYAIKKAL??? Nem emlékeztek, hogy mi történt amikor az emberek
megtagadták Istenben való hitüket és bálványoknak kezdtek áldozatokat bemutatni??? Ha ez
világmértékben elterjed és a keresztényeket ismét üldözni fogják, na akkor ITT LESZ A
VILÁGVÉGE!!!! Isten pusztítást fog mérni a világra.Sajnálom, hogy annyi értelmes ember szemén
ott a szemellenző és nem látja, hogy Tahiti példája sem volt véletlen!!! Annyi a BŰN a világban, s
mivel Tahitiak nagyon szegények, talán a BŰN ott már mérhetetlen mértéket öltött.
Majd meglátjátok ez még csak a kezdet / ill. a folyamat része/ nagyon fájdalmas lesz a vég, ha
ennek nem vetünk véget.Őszkatona és a többiek, ne a VALÓT kutassátok, hanem a BŰN
továbbterjedését AKADÁLYOZZÁTOK meg!!!Mindenki a maga környezetében és adja tovább!!! Így
megmented népedet, és a világot!
Válasz
gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.02.10 10:45)
Jóravaló hívőknek, többször leírtam ezen a fórumon, hogy nem szabad összekeverni a hitet,
vallást és az egyházat, valamint azt is, hogy aki nem a hit felöl közelíti meg a Bibliát, hanem mint
esetemben renszertudományi alapon, egyértelmű, hogy máshonnan össze hordott szövegekről
van szó. A kíváncsi ember mindig keresni fog, és maga Jézus mondja, ha nem is ezekkel a
szavakkal, aki keres az megtalál. Nagyon sok, hosszú gondolatfolyamon át jutottam
véleményemhez, hisz ebben a formában csak egy vélemény, de ez meggyőződéssel vértezett fel.
Csodáink: élő nyelvünk és hosszú létünk, mármint a magyarságé, feljogosít a bizakodásra az
örökkévalóságban, annélkül, hogy elítélnék bárkit is, aki a maga útját járja. De aki tud, annak szólni
kell, az kötelesség.
Válasz
gujastasis@freemail.hu
(Tasi Sándor, 2010.02.10 10:21)
Ha elfogadjuk a Torinói leplet valódinak,akkor bebizonyítható, hogy Jézus nem volt zsidó! Ugyanis
a leplen látszanak a halott szemére tett pénzérmék, amit Pályi szerint kru.29-ben vertek. Pályi
lepel-kutató, az olasz Tudományos akadémia tagja. Elismerte, hogy a zsidók soha nem tettek a
halott szemére pénzérmét, soha nem tártak fel zsidó sírt, ahol a halott pénzérmével lett volna
eltemetve.
Fel szeretném hívni a figyelmet két magyar szóra!
SZEMÉRMES, SZEMÉRMETLEN!
üdvözlettel: Tasi Sándor
Válasz
Tudást az érdeklődőnek
(Őszkatona, 2010.02.10 06:44)
Kedves Éva,
"...jóravaló hívőket zaklatnak"... Hiedelmi témák csak azokat zaklatják akik kételkednek hitükben
vagy rájöttek tévhitükre. Az efféle, igenis, nagyon föl tudja zaklatni őket. Sokan inkább nem
foglalkoznak evvel a témával mert félnek az esetleges lelki feszűltségtől. Ajánlom hogy te se
foglalkozz vele amíg nem érzed hogy szükséged van rá. Itt egy kivonat evvel kapcsolatban:

...A tudás továbbadásában viszont nagyon óvatosan lépkedjünk más hiedelme területén. Elsősorban, manapság, a hamis tanítás korban, mindenki a saját igazságát hívja Isten igazságának. Ezért
nagyon fontos hogy a tanító csak gyermekének tanítson hitet. A felnőttnek ne "hitet" tanítson. A
gondolkozó ember nagyon jól tudja hogy a hit nem jöhet más ember szájából: A valódi hit csak az
ember saját meggyőződéséből születhet. Tehát a tanító csak tudását adja tovább, és hagyja a
tanulóra hogy mit hisz, mit nem. Ne próbálja &#8220;meggyőzni&#8221; az érdeklődőt.
Tájékoztassa. Mondja meg neki mit tud, honnan tudja, mi más forrás támasztja alá a tényeket és
következtetéseit. Ha vitára kerül sor, lépésről-lépésre vezesse logikáját de haladjon. Ne ugorjon át
hegyeket de ugyanakkor ne nézze az érdeklődőt butának sem. Ha valamit nem tud, őszintén
mondja meg. Ha valamire nincs magyarázata, azt is mondja meg és ne próbálja megmagyarázni a
megmagyarázhatatlant.
Másodsorban, tudást az érdeklődőnek. Logika hiányában, a keresztény az egyház dogmájával
próbálja alátámasztani a abszurdumot. De amikor lelkiismeretét vizsgálja, rájön hogy nem hiszi a
neki beadagolt dogmát. Kéri, várja de nem hallja Isten biztató szavát (Teréz Anyát is állítólag ez a
gondolat gyötörte egész életében). És ez még nagyobb kétségbe dönti a szerencsétlent. Ezért
erőlteti mind azt amit neki beadagoltak, remélve hogy ha kitart, előbb utóbb hinni fog. Kapaszkodik
a dogma-szalmaszálba hitetlensége tengerén, küszködik az ésszerűség, érvelés, következtetés
hullámai ellen egy életen át, mindig attól félve hogy hitetlenségbe fullad ha elengedi dogmáját vagy
ha azt valaki ténnyel és logikával kirántja kezéből. Ezért csukja be fülét; ezért zár ki minden
dogmától eltérő gondolatot. Képzeljük csak el, egy egész életet fulladás félelemben leélni. Hogy
segítsünk rajta? Szabad-e beleavatkozni más hiedelmi világába? Nehéz kérdések ezek...
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatona-tanacsai/4120
Válasz
lisanie@freemail.hu
(Lisanie, 2010.02.09 16:15)
Itt az a kérdés hogy ki miben hisz..
-Én a magyarságban hiszek, abban a tudásban, vallásban amit szüleim, nagyszüleim, dédszüleim
és évezredekkel ezelőtt élt Magyar őseink ránkhagytak.
Ezt a hitet nem kell keresnünk sehol, ehhez nem kell senkit megszólítanunk mert ez bennünk él és
csak észre kell vennünk hogy ott van.. mert mindig is ott volt.
"Amíg a Nap fönt ragyog
Mindig lesznek Magyarok!"
/L.E.D./
Válasz
Hitetlenek
(Genov Éva, 2010.02.09 14:57)
Sajnálom, hogy a "Magyar megmaradásért" honlapra ilyen cikkeket feltesznek és minden jóravaló
hívőket zaklatnak.Arról nem is beszélve Hunicillin ajánlott honlapját.Ez egyszerűen
ISTENKÁROMLÁS, régen az ilyeneket eretnekekként elégették.
Sok mindenről lehet vitázni, de csak józan ész határán belül.ISTEN VAN! Inkább forduljatok
magatokba és űzzétek ki magatokból a rosszat, addig míg fel nem fal benneteket.Imádkozni és
Istennel kapcsolatba lépni nem törvényszerű templomba menni, mise keretében találkozni! Isten
minden pillanatban veletek van CSAK MEG KELL SZÓLÍTANI! Ne legyetek Hitetlenek, mert abban
a pillanatban nem léteztek csak lebegtek a semmiben!!!!
Válasz

Morzsák
(Hunicillin, 2010.02.09 00:37)
www.azigazijezus.hu/php/page.php?2
Eléggé egyértelmű, még feleannyi bizonyíték is elég lenne.
Válasz
Hit
(Genov Éva, 2010.02.08 12:54)
Most már nagyon óvatosan fogalmazok,de én egyet értek Sebesi Sándorral,aki azt mondja,hogy
származási alapon nem minden zsidó kiválasztott.A You Tube n láttam egy fílmet, ahol azt
feszegetik, hogy Jézus nem palesztin volt-e?Én ezt nem tudom megitélni, se igen, se nem vagy
valami más... csak azt érzem, hogy az igazi kiválasztott alázatos , igazságkereső ,békésnek kell
hogy legyen és nem erőszakosnak akik átgázolnak, megőlnek, kiírtanak ,minden számukra
ellenséges népet.Kemény véleményt olvashattunk!
Válasz
a hit számít
(Sebesi Sándor, 2010.02.08 08:59)
Már régóta nyilvánvaló, hogy valami baj van e témában. Mivel Jézus azt mondta, hogy 'az a
kiválasztott nép, aki hisz énbennem és az Atyámban', nem pedig azt, hogy származási alapon
kiválasztott minden zsidó!
Üdv: S
Válasz
Nagyon Jó. Egy néhány észrevétel...
(Őszkatona, 2010.02.07 19:58)
"Betlehem"... Jézus szülővárosa valószínűleg a latin betűkkel írt Betlehem volt, de ez a város
Galileában, a Tábor hegy közelében (nem Júdeában) volt. (Lásd Edward Wells, A New Map of the
Land of Canaan, Sutton Nichols', rézmetszet, London, 1700; Christoph Cellarius, Palastina Sev
Terra Sancta, Lipzig, 1706; és Emanuel Bowen, An Accurate Map of the Holly Land, rézmetszet,
London, 1747, térképeket. Itt is látható: http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/ourbeliefs/ak22 . Ez a városnév csak a 19. században tűnt el Galilea térképeiről). Eredeti neve az
Amarna-levelekben (eredeti írásban), "Bit-Lah-Mi", "'Nap-tisztelet' rítusának, hiedelmének
helysége" (BJF).
A "Kommentár"-t illetően.
"Krisztus"... Ez a szó a zsidó "messiás, felkent" változata. Ezt az elnevezést csak a IV-V
században kenték Saul rabbi utódai Jézus Urukra. Timár Imre se használja ezt a zsidó
megnevezést.
"Az ókeresztény idők evangéliumaihoz képest a maiak lényegi eltéréseket nem tartalmaznak"...
Attól függ hogy mit hívunk ókeresztény idők evangéliumainak. Ha a Saul rabbi-féle elzsidósított
ideológiát tekintjük annak, akkor lehet hogy nem. Ha viszont Jézus tanítványainak - a valódi
apostoloknak - és követőinek tanításait (pl. Nag Hammadi lelet, kopt evangéliumokat), akkor az
ókeresztény idők evangéliumai számtalan esetben igenis szöges ellentétben állnak a maiakkal János evangéliumát kivéve.
"Jézus születésének helyéről, származásáról vitatkozni nincs értelme"... Jézus születésének helye
és származása azért fontos mert (közvetve) irgalmatlanul megcáfol minden ráerőszakolt

kapcsolatot a zsidókkal vagy a júdaista ideológiával.
Válasz

