
gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2009.11.19 10:14) 

Katának: Igen, családon belül kellene megoldani. Igaz a Biblia szerint, hagyd el anyádat, apádat és 
kövess engem, de... Erre egy anyuka aggódhat. 

Válasz 

Sajnos
(Fitz, 2009.11.18 16:06) 

Olvasva az első beírásokat, ezzel a dologgal már most nagyobb a baj, mint hinnénk.
Egy nagyon komplex globális terv szerint folyik itt egy folyamat, amiben nekünk - és nagyon 
sokaknak - nincs hely. Már a legkisebb kortól veszik ki a kezünkből a gyermeket, és irtó 
agresszívan mossák az agyát. Ha a gyerekem abba a korba jut, nem fogom iskolába járatni.
... de az lenne a legjobb, ha addigra már egyáltalán nem lenne iskola,
meg semmi...
hanem elindulna végre a megtisztulás. ez már máshogy nem megy. 

Válasz 

rocker.44@hotmail.com
(rocker.44@hotmail.com, 2009.11.18 13:13) 

Bár itt van egy cikkem amit el kellene olvasni rövid tömör a lényeg benne van miért volt MAGYAR 
Jézus! Nem ismerem a Palánta missziót de ha a MAZSIHISZ-szel érintkezik nem jelent semmi jót 
a mazsihisz vezetője egy tévés műsorban maga vallotta be h a zsidóságnak dolgoznia kellene és 
nem élősködni a többieken! Ezt nem én mondom ő mondta kábé ezekkel a szavakkal... Furcsa 
öszinte kitörést látni rajtuk néha de azért egy fecske nem csinál nyarat vegyük csak például 
GYurcsányt vagy Bajnait vagy Székelyt a dokik szóvivőjét aki szintén zsidó és azt hajtogatja oltsd 
be magad az influenza ellen a H1N1 ellen! S ezzel nép irtani akar! Szóval elég rossz a helyzet! 
Nem vagyok antiszemita de idáig még nem volt olyan zsidó Magyarországon aki a magyaroknak 
jót akart volna! Vegyük például a sukorrói ügyet van még máshol is ügyek ilyen kaszinó ügy bár 
azok még nem kerültek nyilvánosságra... De idővel talán az is kiderül... TALÁN! Vagy például a 
Csintalan mennyire szidja magyarokat a hírtévén annál a betelefonálós műsorában szintén zsidó! 
VAgy h például Aradról a vértanúkról nem emlékeztek meg a politikusok! csak a Gárda ment avatni 
az Örök mécseshez meg a Lengyelek Küldtek csokrokat Batthyány emlékére! MEg a Jobbik volt 
még... DE a parlamentben nyugodtan ültek kit érdekel a szabadságharc címszóval... Talán azért 
mert ők nem tartoznak a magyarok közé... Valami mások... MEg ugye ott van trianon Junius 4. 
mintha nem is létezne suliban is csak átsiklunk felette a pontos évszámot se kell tudni minek is 
hisz már régen volt kit érdekel h szét tépték a hazát nem magyarhoz méltó az h itt bármit is 
szóljunk ellene! és akkor ott van Szlotákia 20 éves és betiltja a nyelvet vagy románia szintén 
magyart ver mert magyarul beszélsz ... MEg kábé mindkinek elnézünk mi magyarok mindent! A 
szerbiai magyar veréseket... Azt h 10 000 fős magyar város tűnt el mert megölték őket... De hát 
ugye kit érdekelnek ezek a dolgok lényeg h a zsidókat ne bántsuk nem igaz hisz mi is Zsidók 
vagyunk nem igaz? Hisz nem tudjuk h ezeknek az oka is a zsidóság volt amiket felsoroltam... A 
pénz miatt a hatalom miatt kirobbantották a háborúkat elsőt második véhát... a BANKOk ugye 
ismét csak zsidó kézben vannak és voltak is...sztem továbbra is ott lesznek... Rég nem a vallásról 
van itt szó arról van szó h zsidó propaganda van minden eszközzel média reklámok ország imázs 
vallás! Csak az a baj h ezen kell vitatkozni h milyen származású volt Jézus... Vicces számomra 
pedig itt vannak ám öregebbek is akik a gyerekeikkel annyit nem foglalkoznak h megmondják 
nekik h mi is az a vallás meg ki az az ember a kereszten! Persze fogalmuk sincs a munka mellett 
nincs idő a családra vagy gondolkozni dolgokon mert örülnek ha haza érnek! De azért nem tudom 
talán egy kicsit több időt kéne fordítani a családra nem? Nem sokat vagytok együtt senki se olyan 
gyorsan véget ér a gyermekkor... Jézus származása talán nem is fontos de ő egyet tanított! 
Szeretet! 



Válasz 

rocker.44@hotmail.com
(rocker.44@hotmail.com, 2009.11.18 13:13) 

Kérdem én: Biztos az a legjobb dolog amit a gyerekednek tehetsz h ilyen Palánta misszióba 
járatod és nem te magad magyarázod meg neki az életet? Vagy talán te magad se gondolkoztál el 
azon h mi az élet?
Az életed azért van h meglásd és átéld az örömöket nem a vagyon felhalmozás vagy a technika 
fejlődése vagy a gazdasági fellendülés... 

Bár tény h ez egyes zsidók számára vagy inkább a többség számára a legfontosabb és valójában 
azt se tudod h a gyárban egy zsidó tulajdonosnak dolgozol... MErt szinte minden gyár bank olaj 
ország a fél világ ezen vallást valló talmudista "emberek" perverz pénz hajhász terrorista kezében 
van... Nos talán már nem is olyan fontos neked az a darab papír amit úgy hívnak pénz! 

Nézz rá a gyerekedre vagy a szülőidre s gondolkozz el mi az amit elmulasztasz az életedből?

Mindenkinek írtam mindenki magára veheti vagy sem!

Szeretettel
Nándi

Válasz 

lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.11.18 09:48) 

Tóth Gábornak
Tóth úr! Ez az ön által istenített misszió tanításának semmi köze sincs a Magyar Megmaradás 
elősegítéséhez. A misszió támogatói ilyet soha sem tennének. Ha pedig önnek a misszió vezetője 
jó barátja, akkor a felháborodásához sem kell kommentár. Úgy gondolom, hogy akinek itt 
szégyelleni kell magát, az ön.
Tisztelettel:ML. 

Válasz 

kérdés
(Maya, 2009.11.18 08:26) 

Egy kérdésem lenne

Hol a magyar katolikus egyház,Ők miért nem tartanak
"bábelőadásokat"az iskolákban?
Talán nekik is gondozni ,vezetni kellene lelkiekben a következő nemzedéket,olyan hittan órákat 
tartani ahova örömmel megy a gyermek,és nem a palánta missziot választja.
Ez kicsit olyan mint a magyar politika.
Két rossz közül mindig próbáljuk kiválasztani az általunk kisebbnek gondolt rosszat,mivel nincs 
jelen az a "jó" amire várunk. 

Válasz 

zsidó volt-e Jézusunk
(>Zoli<, 2009.11.17 21:11) 

Kedves testvéreim!



Őszkatona barátom sorával kezdem: "Az lenti elutasító hozzászólások újra bebizonyítják hogy a 
magyar nemzetnek erkölcsi gyógyításra van szüksége. Természetesen, egy beteget nem lehet 
akarata ellenére gyógyítani."

Ettől értelmesebb mondat nem is kell, de hozzátenném, azért ne adjuk fel.

Időzavarom végett dobtam be a missziók hátterében lévő írók nevét, mert mint Őszkatona tanácsai 
is említik nézzünk utána; miért, mi céllal, kik, honnan, miből és így tovább és így tovább. Azt hitem 
utánna néztek.

Nem szabad bízni nem szabad hinni a pompának a mázas beszédnek! Ez már nem mozi, DVD, 
színház se nem cirkusz ez már küzdelem a megmaradásért és pedig A Magyar Megmaradásért.

Megpróbálom megérteni azokat akik a drogok és a szennyes élet elöl mentenék gyermekeiket és 
ezt a kényelmesnek látszót választják de könyörgöm, szét kell nézni mert pont ez az útvesztő! 
Megteremtették az erkölcstelenséget és egy időben "mentőtelepeket" gyártottak szép díszítéssel. 
Nézzünk utána! Mentsük meg magunkat és gyermekeinket.

Gyulának is csak egyet javítanák ha nem haragszik, nem a palánta misszió támogatja a zsidókat, 
hanem fordítva.
Katának pedig arra, hogy "Jézus maga is zsidó férfi volt,"??
egy idézetet teszek ide Zajti Ferenc: (mivel tőle nincs anyag a honlapon) "Zsidó Volt-e Krisztus" 
című könyvéből.

"Kétezer év óta vérvád üldözi a nyugtot nem lelő zsidót. Mint az ébren alvó nyúl, melynek minden 
bokor csak átmeneti tanyája, fut, futkos az üldözők elől, pedig a maguk látószögéből tekintve a 
dolgot - Jézus megölése, amiért a nagy vérvád éri, a zsidóság részéről egy, a nemzetük és fajtájuk 
ellen irányult bűncselekmény szigorúbb megtorlási módjának minősíthető csupán. 
A zsidóság részéről ma is ugyanolyan természetesnek hangzik a megütköző kérdés: de hát mi 
köze is volt a megvetett, idegen, határmenti, jövevény "galileainak" a zsidó mentalitás 
korrigálásához s új eszmék teremtésével régi patriarchális államépítményük rendszerének 
felforgatásához, amely rendszer theokratikus uralma immár 2000 esztendőn át terelgette a 
zsidóságot, a föld eme legkülönösebb gondolkodású népét.

Graetz (Szabolcsi): A "Zsidóság Egyetemes Története" írójának szavait hozom itt bizonyságul:

"Csak egytlen bűnténynél nem ismertek a zsidók engedékenységet: ha arról volt szó, hogy a 
népámítót, aki a népet a zsidóságtól való elpártolásra csábította (mészith), büntessék meg; az 
ilyen gonosztevővel szemben a törvény egész szigorát. kellett alkalmazni..

Egy tanulatlan galileustól legkevésbbé várta a nép műveltebb osztálya a megváltás végrehajtását; 
azonkívül a hagyomány is ellene szólt, minthogy az évszázados felfogás szerint a messiásnak 
Bethlehemből, Dávid törzséből kell származnia. 
Az a közmondás, hogy ",Mi jó jöhet Nazarethből", alkalmasint ebben az időben keletkezett. A 
jámborok zokon vették, hogy bűnösökkel, vámszedőkkel, parázna nőkkel érintkezik, velük eszik és 
iszik. Még János tanítványai, az esszeusok is megbotránkoztak Jézus eme eljárásán"...

Szerinted ezek után is zsidó volt Jézus? 

Válasz 

Elutasító hozzászólások
(Őszkatona, 2009.11.17 18:07) 

Tisztelt honfitársak,



Ezen figyelmeztetés beküldésért én vagyok felelős. Kérem a kedves olvasókat hogy ezt tartsák 
szem előtt elutasító hozzászólásaik közben. 

A figyelmeztetést, amint olvasható, egy gyermeke lelki egészségéért aggódó magyar édesanya 
indítványozta. A cikket magát nem én írtam, de helyeslem, sőt dicsérem a figyelmeztetést vállaló 
lelkiismeretes szülő bátorságát, a cikk írója ezen édesanya aggodalma érvényesítését, Zoli, 
honlapunk tulajdonosa rendületlen hazafiasságát, és nem utolsó sorban, mind azokat akik legyőzik 
félelmüket és félre verik a harangot a magyar kisgyerekek védelmében.

Az eddigi elutasító hozzászólóknak nem tudok mást mondani mint hogy legyenek kedvesek, 
vegyék a fáradságot és olvassák el az ezen a honlapon is megtalálható terjedelmes hazafias 
írásokat amelyek megpróbálnak rávilágítani az igazságra. Vallási témákra Badiny Jós Ferenc 
munkáit ajánlom, önvédelmi témákra pedig - jobb anyag hiányában - saját észrevételeimet. Nem 
muszáj elhinni, de nem árt megtudni. 

Némely hozzászóló a szégyen szóval fejezi ki ezen figyelmeztetés, e honlap és az itteni olvasók 
iránti érzelmeit. Az efféle elbírálás, habár sajnálatos, érthető ezer év hitpusztítás után. A magyar 
erkölcs megerőszakolásának eredménye egy dühös, fajgyűlölő zsidóisten és egy emberiség 
szélén tengődő erkölcstelenségbe száműzött nép dicsőítése. A Palánta misszió és hasonló 
júdaista ideológiát terjesztő térítők evvel a rasszista ideológiával erőszakolják meg a magyar 
kisgyerekeket szemünk láttára. Alattomos, erkölcsiséget színlelő csalétkekkel csábítják a népet 
maguk felé, a jóhiszemű, gyermekének jót akaró de megvezetett szülő pedig karmaikba taszítja 
ártatlan gyermekét. E torz, tudatlanságból szült döntésével, saját kezűleg töri el kisfia vagy 
kislánya derekát.

Az lenti elutasító hozzászólások újra bebizonyítják hogy a magyar nemzetnek erkölcsi gyógyításra 
van szüksége. Természetesen, egy beteget nem lehet akarata ellenére gyógyítani. Megpróbáljuk 
helyzetét megérteni, megmutatjuk neki a gyógyuláshoz vezető utat, ha érdeklődik továbbá 
segítjük, és lelkesítjük a valódi Jézus-hittanra. Ennél többet nem tehetünk. A szellemi, lelki 
megtisztulást belülről kell kezdeni.

Hazafias szeretettel,
Őszkatona

Válasz 

Sátánisták?
(Kata, 2009.11.17 12:03) 

"Azonnali terjesztésre: Édesanyák, nagyon vigyázzatok gyermekeitekre: Sátánisták téritenek az 
általános iskolákban "
Már a címsor sem stimmel, hiszen a sátánisták nem terelgetik a gyerekeket, sem a felnőtteket 
Istenhez.
A Palánta misszió igen is fontos munkát végez, olyanokat is amit családon belül kéne megoldani. 
Segíti a gyerekeket úgy felnőni, hogy tartás és szeretet legyen bennük. Jézus maga is zsidó férfi 
volt, őt is gyűlölitek? Nem kéne! 

Válasz 

Magyarok?!
(Gyula, 2009.11.17 11:50) 

Zoli!

Nézd meg a Hollywood-i szinészeket. Hány magyart látsz köztük?! Ne járj moziba, ne vegyél DVD-
ket! ;)



Bill Gates, Steve Jobs, Linus Torvalds magyarok? Nem, szóval jobban teszed, ha a számítógéptől 
is távol tartod magad :p 

Válasz 

Budapest
(Gyula, 2009.11.17 11:47) 

A fent megfogalmazottak szerint mindösszesen az a Palánta Misszió bűne, hogy a zsidókat 
támogatja?

Akkor ti nyíltan antiszemiták vagytok.

Egyébként a Palánta Misszió célja, hogy Jézus Krisztust megismertesse a gyerekekkel. Ja, hogy ő 
történetesen Izraelben született? Ez van kéremszépen... de akkor a katolikus vagy református is 
zsidóbarát, hiszen Jézust imádja. 

Válasz 

Paks
(Tóth gábor, 2009.11.17 10:17) 

Attól, hogy valaki nem magyar, az nem ok a gyülölködésre.
A legnagyobb szégyen, hogy nincs szégyen... 

Válasz 

Semmi szégyen. 
(>Zoli<, 2009.11.17 09:31) 

Néhány név a könyvek szerzöikröl. Nem furcsa, hogy egysem magyar? 

Gary Chapman
Smith Wigglesworth
Alan Vincent
Doug Fields
Marilyn Hickey
A.W.TOZER
Leslie Vernick
Kenneth E. Hagin
Andrew Womack
Derek Prince
Joel Osteen
Andrew Wommack
Chuck Smith

Válasz 

Paks
(Tóth Gábor, 2009.11.17 08:32) 

Elég szégyen, hogy ez a honlap ami a magyar megmaradásért lenne, megveti azokat az értékeket, 
amelyeket ez a misszió képvisel. Én személyesen ismerem a palánta misszió vezetőjét és az a 
sok "szörnyű" és "félelmetes" bábelőadás és ajándék, mind abban segítenek, hogy a gyerekek 
megismerjék az élő Istent.
Ez bizonyára sokak számára szörnyű, hiszen nincs rosszabb ebben a világban, ha a gyerekek 
értelmesen és erkölcsi tartással nőnek fel ugye? Az a biztos, hogyha gyűlölik egymást... Hisz ez a 
hír ezt mutatja, hogy önök szerint ez a helyes. 



Szégyenlem magam önök helyett is. 

Válasz 
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