
További kiképzést érdemel
(leszerelt, 2011.05.15 20:44) 

Kiss Endre József véleményközlése egy olyan értékes magyarul gondolkodást tükröz, amelynek 
továbbfejlesztésére érdemes időt és erőt befektetni. Evvel a szándékkal szeretném fölhívni Endre 
József honfitársam figyelmét egy tévhitre:

"a bosszúállást pedig Istenre bízni... A Szentírás figyelmeztet: - aki a megtorlást szorgalmazza, 
azon az élő Isten állhat bosszút."

A valódi magyar keresztény hit szerint Isten nem áll és, ésszerűen, nem állhat bosszút, mert az 
efféle erkölcstelenség megsemmisítené a magyar Isten-fogalmat. Másképp mondva, az a jelenség 
akit mi Istennek hívunk, maga az Igazság (pl. Jn. 15:26), az igazság pedig az erkölcs sarokköve. A 
bosszú forrása az erkölcstelenség, az erkölcstelenség forrása a hazugság, a hazugság forrása az 
Istentelenség. A bosszúállás - akár isteni, akár emberi - forrása pedig a talmud, amit a judaizmus, 
a zsidókrisztiánizmus, meg a hasonló, az emberiség leigázására kiagyalt, gyűlöletre alapozott, és 
tévesen "vallásnak" nevezett ideológiák istenesítenek. 

Válasz 

Re: További kiképzést érdemel
(Éva, 2011.05.17 12:55) 

Kedves Leszerelt!
Mint mindíg, most is szívemből szóltál!

Szeretném véleményedet kérni erről, itt Bácsfi Diána beszél:

http://szalma.info/cokog/Avatara/20110327_Ami_%20a_Bibliabol_kimara...

Ha még nem hallottad, több mint egy óra a meghallgatása, tehát készülj fel az idővel! 

Válasz 

Re: Re: További kiképzést érdemel
(leszerelt, 2011.05.27 14:38) 

Kedves Éva,

Sajnos nálam ez az URL cím nem jön be... hibát jelez. 

Válasz 

Re: Re: Re: További kiképzést érdemel
(Éva, 2011.06.01 10:11) 

Talán az előző link hiányosan került fel, itt van újra! Remélem ez jó lesz.
Üdv.:Éva

http://szalma.info/cokog/Avatara/20110327_Ami_%20a_Bibliabol_kimaradt.mp3 

Válasz 

Szeretem Képiró Bácsit
(Lovassy Ilona, 2011.05.17 14:25) 



Kedves Kiss Endre József,
köszönet önnek a nyilvánosságra hozott véleményéért. Igy érzünk mi is, de önnek adatott meg az 
a képesség (feladat?), hogy mindezt igy megfogalmazza. Egyet tehetünk csupán, hogy szavunk 
bátran kimondjuk, hogy a félelmeket, amit bennük keltenek, magunkon kivül helyezzük. 
Ez a világ, a szellemiségünk anyagi kivetülése. Csak akkor lehet változás, ha bátran 
felvállaljuk,amit a lelkünk sugall, ha mi magunk megváltozunk, és végre visszatérünk a számunkra 
kijelölt útra. Ha ilyen embereket látok, mint Ön, egyre jobban bizok benne, hogy közel a 
feltámadásunk.
És tudom, hogy egyre többen vagyunk.
Szeretettel Ilona 

Válasz 

Cikk
(Éva, 2011.05.17 13:08) 

Az írással nagyon egyet értek, leszerelt kiegészítése mellett!
Felháborító , hogy minden napra jut valami hír, ami a holokamuról, akár megemlékezés, akár 
emlékmű avatás, akár agg emberek meghurcolása évtizedek távlatából bizonyíthatatlan 
rágalommal, vagy zsidó ünnep, zsidó fesztivál, jó zsidós filmek és riportok a TV-kben! A 
folyamatosan, hatalmas összegek kifizetése kártérítésként a nagy semmiért!, egy megnyomorított 
nép által! Mondjuk már fennhangon, hogy elegünk van! Én ezt teszem, ha csak tehetem ahol csak 
járok és beszélgetek emberekkel! Nagyon nagy a tudatzavar, ezért le kell dönteni a zsidótabukat! 

Válasz 

szabadka
(andor, 2011.05.17 11:22) 

A vajdasági magyar polgárok tizezreit gyilkolták le a dicső patizánok és
nemcsak a partizánok a második v.h.után. Ezen siránkozunk ide s tova
hatvan éve, de néven nemigen nevezzük a gyilkosokat, pereket nem in-
ditunk ellenük,pedig biztos még virul egy pár belőlük.A választott népből
is szép számban részt vettek eme "embertelen szórakozásban", meg volt
közöttük ss tiszt s katona is, még is a túlélők inkább halgatnak, az az
csak megnevezés nélkül siránkoznak és a méltó büntetést inkább Istenre
bizzák.A "boritsunk fátylat a múltra" és ehez hasonló szlogenek csak a
nagyfokú tehetetlenségünket és gyávaságunkat tükrözik.Mindenden tisz-
teletem a kevés kivételnek, nem úgy a népét cserbenhagyó magyar 
kormánynak ! 

Válasz 
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