
6./1 Kód: kereszteny-lelkeszek-sozasrol-felvilagositasa-190819-BalogZoltan

FELHÍVÁS A KERESZTÉNY LELKÉSZEKHEZ

„Ha só elveszti az ízét” bibliai szöveg műszaki értelmezése:

II. János Pál pápa, Benedek pápa és Ferenc pápa is azt 
hirdetik a Biblia alapján, hogy az „igen”, a „só” és a 
„világosság” a legfontosabb. Lásd internet, Google.

A „só” a nátrium-klorid konyhasó. A Biblia több helyen is 
felhívja a figyelmet a jó sóval jól sózás egészségvédő 
hatására, és az „ízét vesztett só” ártalmasságára. A mérési 
bizonyítékokat lásd a www.tejfalussycom honlapon!

A bepárlódott tiszta nátrium-klorid, az egészséges étkezési 
(konyha) só mindig együtt található az egyéb sókkal. 
Egymásra vannak rétegeződve.  Akkor veszti el az ízét, ha 
az alatta vagy a felette lévő rétegből termelik ki a sót, vagy 
ha kimossák, ill. kimosódik a vegyes sóból a konyhasó.

A konyhasómentes, vagy konyhasó hiányos, nem konyhasó 
ízű „sók” meddőséget és mindenféle súlyosan életrövidítő 
betegségeket is okoznak. Például az interneten Star kosher 
tanúsítvánnyal ajánlott BONSALT vagy a VIVEGA is ilyen
„sók”. Nobel díjat kaptak, akik bemérték a fajirtó hatását!

A LELKÉSZEK DOLGA LENNE FELVILÁGOSÍTANI 
ERRŐL GYÜLEKEZETÜK VALAMENNYI TAGJÁT!

Budapest, 2019. 09. 19.   (Sydo) Tejfalussy András



feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:Balog Zoltán <zoltan.balog@parlament.hu>

másolatot kap:"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>

dátum:2019. aug. 19. 23:41

tárgy:Fwd: Kedves Hegedűs Lóránt református lelkész!

küldő:gmail.com
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Melléklet

 új fordítású revideált biblia 

revideált károli biblia

MÁTÉ EVANGÉLIUMA

I.

Só és világosság

13 Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem
való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Mk 9,50 
14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthet  el a hegyen épült város.ő  Jn 8,12 ; Fil 2,15 
15 Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson
mindenkinek a házban. Mk 4,21 ; Lk 8,16 ; 11,33 
hozzáadás a könyvjelzőkhöz

16 Úgy  ragyogjon  a  ti  világosságotok  az  emberek  el tt,  hogy  lássák  jó  cselekedeteiteket,  éső
dics ítsék a ti mennyei Atyátokat.ő  Ef   

II.

http://szentiras.hu/SZIT/Mt5,13-16   

Az apostolok feladata.

13Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint
hogy kidobják, s az emberek eltapossák. 14Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost
nem lehet elrejteni. 15S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy
mindenkinek világítson a házban.16Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy
jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! 

III.

http://szentiras.hu/SZIT/Mk9 

Szent István Társulati Biblia 

http://szentiras.hu/SZIT
http://szentiras.hu/SZIT/Mk9
http://szentiras.hu/SZIT/Mt5,13-16
https://abibliamindenkie.hu/uj/EPH/5/8/#8
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#16
https://abibliamindenkie.hu/fiok/konyvjelzo/hozzaad/153411/
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/11/33/#33
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/16/#16
https://abibliamindenkie.hu/uj/MRK/4/21/#21
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#15
https://abibliamindenkie.hu/uj/PHP/2/15/#15
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/8/12/#12
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#14
https://abibliamindenkie.hu/uj/MRK/9/50/#50
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#13
https://abibliamindenkie.hu/karoli/MAT/5
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5
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1.Márk evangéliuma 

2.9. fejezet

… Jézus másodszor jövendöli meg szenvedését.

30Útjukat  folytatva  átvándoroltak  Galileán.  De  nem  akarta,  hogy  valaki  tudjon  róla, 31mert  a
tanítványait  akarta  tanítani.  Megmondta  nekik,  hogy  az  Emberfiát  az  emberek  kezére  adják,
megölik, de azután hogy megölik, harmadnapra feltámad. 32Nemigen értették ugyan a szavait, de
nem merték kérdezgetni.

A tanítványok oktatása.

33Kafarnaumba  értek.  Amikor  már  otthon  voltak,  megkérdezte  tőlük:  „Miről  beszélgettetek  az
úton?”34Hallgattak, mert egymás közt arról tanakodtak az úton, hogy ki nagyobb közülük. 35Leült,
odahívta a tizenkettőt, s így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a
szolgája.” 36Aztán odahívott egy gyereket, közéjük állította, majd ölébe vette, s folytatta: 37„Aki
befogad egy ilyen gyereket  az én nevemben,  engem fogad be.  Aki  pedig engem befogad,  nem
engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”38Ekkor János szólalt meg: „Mester, láttunk valakit,
aki ördögöt űzött a nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk.” 39Jézus így válaszolt:
„Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni. 40Aki nincs
ellenünk, az velünk van. 41Ha csak egy pohár vizet ad is nektek valaki inni azért, mert Krisztuséi
vagytok, bizony mondom nektek, megkapja érte a jutalmat. 42Ha viszont valaki megbotránkoztat
egyet is e kicsik közül, akik hisznek, jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a
tengerbe vetnék. 43Ha kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két
kézzel a kárhozatra jutni, az olthatatlan tűzre. 44 45Ha lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán
bemenned  az  életre,  mint  két  lábbal  a  kárhozat  olthatatlan  tüzére  kerülni. 46 47Ha  szemed
megbotránkoztat,  vájd  ki.  Jobb  félszemmel  bemenned  az  Isten  országába,  mint  két  szemmel  a
kárhozatra jutni, 48ahol a férgük nem pusztul el, és a tüzük nem alszik ki. 49Mindenkit tűzzel sóznak
majd meg. 50A só jó. De ha a só elveszti ízét, mivel ízesítik meg? Legyen bennetek só, és éljetek
békében egymással.” 

IV.

http://www.bibliatanulmanyok.hu/ 

„  Énvelem cselekedtétek meg”: A HEGYI BESZÉD BEVEZETÉSE ...

www.bibliatanulmanyok.hu/

Helyes használat mellett a só és a világosság is pozitív változást hoz ott, ahol éppen hat. A sókiemeli 

az ételek ízét, valamint ... Tanulmány; Jegyzet; Biblia ...

http://www.bibliatanulmanyok.hu/
http://www.bibliatanulmanyok.hu/
http://www.bibliatanulmanyok.hu/
http://szentiras.hu/SZIT/Mk9
http://szentiras.hu/SZIT/Mk
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V.

https://infaustus.wordpress.com/2015/04/25/hogyan-legyunk-so-es-vilagossag/ 

VI.

http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/egeszseg-gyogyitas/item/1602-z29 

http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/egeszseg-gyogyitas/item/1602-z29
https://infaustus.wordpress.com/2015/04/25/hogyan-legyunk-so-es-vilagossag/
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…...

A további részletesebb bizonyítás a www.tejfalussy.com honlapomon
található.

Függelék: somenetelesi-felhivas-190815

 

http://www.tejfalussy.com/
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A MAGYAR FIATALOK FOKOZÓDÓ GYERMEKTELENSÉGÉNEK A TÉNYLEGES FŐOKA,
NEM OK NÉLKÜL TILTJA AZ ARANYBULLA, HOGY IZRAELITA SÓKAMARÁS LEGYEN
Hazai pártok, társadalmi szervezetek vezetőihez és média szereplőkhöz intézett állásfoglalás kérés:

Tisztelt Címzett! 

Meggyőződhet  a  honlapomon  közzétett  biológiai  hatás  mérési  (hatás-kalibrálási)  bizonyítékok
alapján  arról,  hogy a  káliumnak  a  műtrágyázáshoz  és  ételízesítéshez  használatával  mérgezik  a
népeket.  1950-ben Nobel díjat kaptak a kutatók, akik bemérték a fajirtó hatását. Azóta alkalmazzák.

Például a hazai élelmiszer törvénnyel megengedett, konyhasó helyett kálisót tartalmazó „étkezési
sók”, pl. a Béres Rt. által is árusított, kálisó tartalmú VIVEGA, vagy az interneten „star kosher”
(izraeli) tanúsítvánnyal „legjobb étkezési sóként” reklámozott  kálisó BONSALT arra valók, hogy
vese-,  ideg-  szív-  és  rákbetegségeket,  magas  vérnyomást,  életrövidülést  és  nemzőképtelenséget
okozzanak. Ezt a célt szolgálja a kormány által milliárdos költséggel  reklámoztatott aljas „Stop Só
program”, s az azzal szembeszálló élelmiszertermelőket és kereskedőket büntető aljas „Chips adó”.

Állatkísérletekben a  kálisóval műtrágyázott legelőn tartott állatok (birkák) negyedik generációja
teljesen nemzőképtelen lett. Miután – kivéve Kínát és a keleti országokat, amelyek nem vagy alig
használnak kálium műtrágyát (!) - nálunk és számos további országban is  kb. 1950 óta alkalmazzák
a kálisóval mérgezően műtrágyázást és „kálisóval sózást”, a mérgezettek teljes nemzőképtelensége
2050-re prognosztizálható. A magyar keresztényeké is. Az unokáik csak buzik és kurvák lehetnek!

Kérem,  hogy  tanulmányozza  a  www.tejfalussy.com honlapon  közzétett  dokumentumokat  és
foglaljon állást az ügyben és a választások alkalmával hívja fel figyelmet a népesség csökkentő
ivartalanodás  fenti  főokára.  Figyelmébe  ajánlom  a  fentiekkel  kapcsolatos  email-könyveimet,
videókat és az újabb intézkedéseinket, amelyek a honlapom „intézkedéseink” rovatában találhatók. 

Mivel Indiából is „sómeneteléssel” űzték kis a sózás irányítását monopolizáló hóditókat, javaslom,
hogy  ajánlja  mindenkinek  a  következő  szövegű  kitűzőt:  „SÓMENETELÉS,  ARANYBULLA,
tisztaso.hu”. 

Állásfoglalást az alábbi címre küldhet. A válasz elmaradását a segítség elutasításának tekintem. 

Tejfalussy  András  méréstudományi  szakértő,  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG
Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző  Központja  pjt  elnök  (akadémikusok
találmányaként Nobel díjra ajánlott „kombinatorikus” hatás kalibráló mérés tényleges feltalálója),
volt országgyűlési megbízott,  jelenleg „megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő”. Személyi szám: 1-
420415-0215, an. Bartha Edit, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőrfőkapitány
unokája. +36 20 2181408 , 2621 Verőce, Lugosi u. 71, Levelezési címek: 1036 Bp. Lajos u. 115. III.
18., tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, telefon:  honlap(ok): www.tejfalussy.com.
Röpirat-kód. (somenetelesi-felhivas-190815)

http://www.tejfalussy.com/
mailto:rendporseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/


feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:csaba.oros@gmail.com

másolatot kap:

"Dr.Hegedüs Lóránt" <hegeduskovacs@gmail.com>;

János Horkovics-Kováts <janoshorkovicskovats@gmail.com>;

Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;

"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;

Tőkés László <tokeslaszlo@tokeslaszlo.eu>

titkos másolat:. . . 

dátum:2019. aug. 19. 16:34

tárgy:Kedves Hegedűs Lóránt református lelkész!

küldő:gmail.com

Továbbküldve: Balog Zoltán lelkész részére is!
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