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EMBERISÉG ELLENES BŰNÖZÉST TÁMOGATHATNAK A KERESZ(Y)TÉNY 

EGYHÁZAK? Csoma Zoltán református lelkész zsidó fajirtásért hálálkodó 

prédikációja: 
http://szechenyikert.hu/images/stories/audio/IGE_2015/150809.mp3 

 

  Prédikációjában Csoma lelkész úr azt hirdeti nekünk, hogy hálásnak kell lennünk a Mózes 

II.23/20-33-ban leírt zsidó fajirtási módszerekért. Azért, hogy a zsidók olyan vizet és 

kenyeret kapnak, ami kigyógyítja őket a nyavajáikból, akadályozza a meddőségüket és hosszú 

életet biztosít. Meg azért, mert Isten segíti a zsidókat, hogy kiirthassák a nem vallásos 

zsidókat és nemzsidókat. (Ugyanis Mózes V.7/2, és 22. alapján a zsidók minden bálványimádót 

ki kell irtsanak az elfoglalni akart területen. A másik zsidó törvénykönyv, a Talmud a „Jézus 

után tévelygőket” is bálványimádónak minősíti. A Mózesi előírásokat a Talmud szerint kell 

értelmezni. Úgy, hogy csak a zsidó ember, a nem zsidók viszont barmok, akiknek tilos  

gyógyhatású tiszta esővizet, vagyis tiszta desztillált vizet inni, lásd: Taanith 10 a. lap, s mellé  

a desztillált vízzel együtt gyógyhatású jól sózott kenyeret enni, lásd Baba kamma 93 b. lap.) 

   

 Tehát mózesi-talmudi zsidó fajirtás, hogy a gyógyhatású tiszta desztillált vizet mérgezőnek 

hazudják a magyarok felé az ÁNTSZ honlapján is, s közben mérgezőnek hazudják a „Nemzeti 

Stop Só Programmal” a tiszta nátrium-klorid konyhasóval jól sózást is, ezzel a kellő 

mennyiségű víz ivást is akadályozva, és hogy mérgező kálisóval „sózott” kenyeret és egyéb 

élelmiszert árusítanak. Tudják, hogy az egészségvédő víz és konyhasó dózis étkezésnél is a 

SALSOL, SALSOLA és Ringer infúziós oldatok szerinti. Ehhez képest a Stop Só programmal 

ötöde alá csökkentik a konyhasó dózist és tízszeresre növelik a kálium dózist. Mindezt azután 

szervezték meg, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak kutatók, akik a patkányokkal és 

emberekkel végzett hatás vizsgáló méréseik alapján közzétették, hogy gyógyulásgátló, 

életrövidítő és szaporodó- képesség rontó genetikai torzulás előidéző is a konyhasó dózis 

csökkentés és a kálium dózis megsokszorozás. Tehát a jelenlegi Stop Só program szerinti 

étkezési diszkrimináció. Vagyis a mózesi-talmudi víz- és sópótlási étkezési diszkrimináció. 

(Birkákkal folytatott kísérletek szerint a káliumműtrágyával növelt káliumtartalmú 

növényeket legelő hímbirkák 4. nemzedéke már szaporodásképtelen.) Hazánkban nemrég 

megvizsgálták 153 spermadonornak jelentkezett magyar férfi spermáját. Már csak 3-nak 

minősítették megtermékenyítésre alkalmasnak a spermáját. Az is lehet, hogy a 3 kóser 

étkezésű volt. Pusztítanak minket, hogy megszerezzék az ingatlanainkat és eladhassák a 

migránsoknak? Lehet, hogy emberiség ellenes bűnözést támogatnak a kereszt(y)én egyházak?  

 

  Miután korábban Csoma Zoltán lelkész úr több alkalommal személyes segítséget ígért a 

református magyarok felvilágosításához, hogy a mózesi-talmudi módszeres népirtás ellen 

védekezhessenek, ezúton tőle is kérdezem, hogy miért cselekedte a megígértek ellenkezőjét?  

 

Verőce, 2015.08. 19.  Tejfalussy András (www.tejfalussy.com) 
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Továbbküldés-2 
 

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com> 

címzett:Református Egyházközség Nyírkáta <refnyirkata@gmail.com> 
másolatot kap:"hegedus.lorantne" <hegedus.lorantne@jobbik.hu>; 
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu> 
titkos másolat:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>; 
. . .  
dátum:2015. Augusztus 19. 10:00 
tárgy:EMBERISÉG ELLENES BŰNÖZÉST TÁMOGATHATNAK A KERESZ(Y)TÉNY EGYHÁZAK? 
Csoma Zoltán református lelkész zsidó fajirtásért hálálkodó prédikációja . . . 
küldő:gmail.com  
 

Továbbküldés-3 
 
András Tejfalussy 1 másodperce 

Tisztelt Ferenc Pápa!  Engedjen meg nekem a zsidó fajirtás megakadályozására egy közérdekű 
javaslatot, a béke érdekében: Ajánlatos lenne a zsidókkal is hatályon kívül helyeztetni azokat a 
mózesi és talmudi törvényeiket, amelyek a világon minden zsidót a nemzsidók kíméletlen 
kirablására és gyilkolására utasítanak. Nem normális, hogy a zsidókat a "Jézus után tévelygőket" 
is kiirtásra felbíztató törvényeikért a kereszt(y)ény lelkészek hála imát mondhatnak, erre bíztatva a 
zsidó fajirtás eddigi és leendő vétlen áldozatait is, lásd Csoma Zoltán nyírkátai református lelkész 

www.tejfalussy.com
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https://plus.google.com/106603680416904700182
https://www.youtube.com/watch?v=BymakzOvw6M&lc=z12jjz2qysuyu3bor04chv0oop2kx3dpreo
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Az 

ügyben csatolt további tájékoztatások Ferenc Pápa részére: 
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