
Ábeli zőrzavar (válasz egy pápista hitvédınek) 
 
Idınként kedves illetve nem olyan kedves leveleket kapunk az olvasóinktól. Íme egyik 
levél amit egy pápista hitvédıtıl kaptam, egy bizonyos Ábeltıl, és a rá adott válaszom (). 
 
Szervusz Ábel, 
 
Benned egy csöppnyi szeretet sincsen, mivel neked is ugyanaz a hozzáállásod mint 
amit kritizálsz. 
 
Leveled teljesen dugig tele van tárgyi tévedésekkel és egyszerően süt arról, hogy 
nem ismered a protestantizmus tanítását, hanem egészében egy csomó rágalmat 
lenyeltél velünk kapcsolatban. De pontról pontra válaszolok, mert nem lehet hagyni 
hogy keresztyénnek hívod magad és ennyire rosszindulatúan vagy félretájékozódva, 
elég csak azt említenem, hogy 18 éves koromig voltam a ferenceseknél, nem a 
bencéseknél. A ferenceseknél pedig meggyaláztak engem és testvéremet nemzeti 
hovatartozásom miatt, olyannyira hogy testvérem 3 hónapra kötött ki a 
pszichiátrián. Így át kellene gondolnod azt, hogy éppen te beszélj nekem éppen a 
szeretetrıl. 
 
A cáfolatokat olvashatod alább: 
 
Kedves Matyi! 
 
Olyanok az írásaid, mint egy kamasz duzzogása, mint maga a protestantizmus. A 
protestantizmus védhetetlen.  
 
A katolicizmus pedig egyszerően nem más mint pragmatikus humanizmus. Az 
ökumenizmus révén pedig burkoltan hazudik nekünk protestánsoknak évtizedek 
óta. Azt is figyelmen kívül hagyod hogy vannak katolikus barátaim, ismerıseim. 
 
Ástatok egy jó mély gödröt, agresszív kismalacként beültetek a közepébe, és ott 
duzzogtok a közepében. Beleharaptok annak a kezébe, aki ki akar onnan húzni titeket.  
 
Az Inkvizíció során, illetve pl. a Szent Bertalan éjjelén nem errıl tettetek tanúságot. 
Ha azt látjátok, hogy valaki nem ért egyet veletek, akkor nem kismalacként hanem 
pusztító fenevadként, orditozó oroszlánként, részeg Babiloni paráznaként kell 
szétmarcangolni, ha nem megy fegyveresen, akkor majd ökumenikus 
hazudozással... 
 
A gödör széle lekorlátozza a látószögeteket, a felhık amiket a gödörbıl láttok, szürkék és 
szögletesek és erre rá se jöttök dühötökben.  
 
Nagy szellemi gazdagságot dobtatok ki az ablakon, nem látjátok többé a színeket: nincs 
aszkézis,  
 



Ez hazugság. Mi van azzal a sok protestáns mártírral, aki szenvedést, üldöztetést 
szenvedett titıletek? Vagy azok a francia protestáns parasztok, akik aszkétikus 
lemondásban éltek (errıl egy olyan katolikus ember bizonyságtételében olvastam, 
aki katolikus lett, ez elég érdekes admisszió)? 
 
nincs misztika,  
 
Ez is hazugság. A Krisztussal való kapcsolat az maga egyfajta misztérium, csak 
másképpen fogjuk fel. A keresztyén misztérium az, amikor megérint minket Jézus, 
és felismerjük benne a Megváltót, Aki szeretett minket és önmagát adta értünk. 
Mivel a vallásotok pogány eredető, ti azt hiszitek hogy önmagatoktól képesek 
vagytok felemelkedni Istenhez, holott az irány az más: Isten jön le hozzánk! 
 
nincsenek szent élető példaképek,  
 
Ez egyszerően rágalom. Mi van a páli levelekben? Hogy Pál a szentekhez ír. Van 
rengeteg példaélető testvér, akinek az életét lehet másolni: Prágai Jeromos, Husz 
János, Kálvin, az összes 18.-19. századi misszionárius, akik azért adták az életüket, 
hogy bennszülött törzsekhez vigyék el az evangéliumot. Vagy aki az Üdvhadsereget 
alapította mondván megtérése után, hogy teljesen átengedi magát Isten kezébe. És 
lehet sorolni, te csak nem ismered ezeket az embereket. 
 
az embernek a szellemi mivoltát nem veszitek figyelembe, csak a bőnös mivoltára 
helyezitek a hangsúlyt, alábecsülitek az istenképmásságot. 
 
Ez is milyen ferdítés! Nem tudom, mirıl beszélsz. Éppen Bibliaiskolában volt arról 
szó, hogy az ember bőnösségének hangsúlyozása mellett az Isten kegyelmét és 
szeretetét kell hangsúlyozni. Mellesleg ha mi jobban hangsúlyozzuk az ember 
bőnösségét, ezek szerint azt jobban is vesszük figyelembe. Erre döbbentek rá az 
emberek a parázna katolikus középkorban amikor el kezdték felfedezni a 
Reformáció igazságait! 
 
A legjobb bizonyíték, a protestantizmus szellemi szegénységére a mővészete: a mővészet 
ugyanolyan szerves része az emberi léleknek és szellemnek, mint a vallás és a hit. A 
katolikusság még képes volt megihletni embereket, akik létrehozták mondjuk a gótikát. 
Mutass egy református templomot, aminek nem azért járnak emberek a csodájára, mert 
valaha katolikus volt. Mutass fel egy Böjte Csabát,  
 
Böjte Csabáról személyes információm van, hogy elvált embereket adott össze... 
Mellesleg ha errıl van szó, meg lehet említeni Csuhai József, baptista lelkipásztort, 
aki a magyarországi cigánymisszióval foglalkozik. Ez ismerten nehéz terep, de ı 
arra szánja a szolgálatát, hogy ezekkel az elesett emberekkel foglalkozzon. Nekünk 
ám egyszerően nincsen jó médiánk mint a római egyháznak... 
 
egy Teréz anyát,  



 
Te is tájékozódhattál arról (csak nem merted megtenni), hogy Teréz anya milyen 
sok lelki sötétségen ment keresztül élete során... ez neked példaképp? Volt is egy link 
a honlapomról. Jézus is azt mondja az utolsó Ítéleten azoknak akik mindenféle 
jótettet mutatnak majd fel, hogy nem ismertelek titeket, ti gonosztevık... 
 
egy II. János Pált,  
 
Aki szabadkımőves volt és aki Aloysius Stepinac horvát püspököt szentté avatta aki 
közismerten tömeggyilkos volt a 2. világháború alatt! Az egyházatok tele van 
szabadkımővesekkel, hogy van az hogy a Pázmányon olyan tanár is van aki 
sátánista? 
 
egy nagy filozófust, vagy egy karizmatikus vezetıt. Csak rombolást tudsz felmutatni.  
 
Luther is csak rombolást tud felmutatni. Ezt mondta neki a vádló: valaha szeretted az 
egyházadat, szerzetes akartál lenni...lám-lám mit tettél vele? Szétszakítottad....Luther 
nem bírta és PAFF...repült a tintatartó a falhoz.... 
 
Luthertıl mit vársz! Végig bent akart maradni az egyházba, csak amikor Rómába 
hívták ott felégették volna a máglyán! Mellesleg a tintatartó jelenet az legenda. 
 
A protestantizmus elindította a felhomályosodást, a szekuralizációt, az ateizmust. 
Komoly összefüggések mutathatók ki. 
 
Nem, a felvilágosodás, az ateizmus és a szekularizáció a szabadkımőveseknek 
köszönhetı. Elég nevetséges ez a vád, hiszen a protestantizmus teista vallás, tudod, 
mi hiszünk a Bibliában és abban hogy létezik, ez nálunk a legelemibb tétel... nem 
tudom elhinni hogy olvasott ember vagy, azt pláne nem hogy teológus. Mellesleg 
hogy van az hogy az Illuminati-nak nevezett jezsuita találmány ekkora szellemi, 
lelki és erkölcsi rombolást végez a nyugati világban de azért világszerte? Meg 
kellene térnetek! 
 
Önhittek is vagytok, mert azt hiszitek, hogy kegyelemközvetítı eszközök nélkül is 
boldogultok.... 
 
Tudod mi az önhittség? Amikor azt jelentitek ki hogy a ti egyházatok a társadalom 
középpontja és hogy az egyház feje a pápa. Jézus helyett. Ez elég önelégült, nem 
gondolod? İszintén! Tiszta humanizmus! 
 
bőnbánat szentségére nincs szükség....ti le tudjátok rendezni magatok az Istennel. 
Tényleg? Keresd meg a racionalizálás fogalmát a wikipédián. Pszichológiai fogalom. 
 
És ki a legracionalistább teológus? Aquinoi Tamás, aki azt állítja, hogy elég 
értelemmel egyetérteni az egyház tanításával. 



 
Nem szent a házasság sem, ezáltal nem szent a család sem. 
 
Ez egy aljas rágalmazás, nem tudom, honnan veszed ezeket, de tényleg ordít, hogy 
mennyire tájékozatlan vagy. Hogy van az hogy a Bibliában feketén fehéren le van 
írva hogy a püspöknek legyen egy felesége hogy példát mutasson a gyülekezetnek 
(nálatok így eleve meg sem valósul a házasság). Ehelyett cölibátusság van, a 
katolikus papok fele meleg, pedofília botrányok hullámai, és lehet nevezni... 
 
És ha az elve elrendelés útján már fogantatáskor eldıl, hogy ki megy a mennybe és ki a 
pokolba, milyen felelıssége marad az életednek? Megtehetsz bármit, tök mindegy.... 
 
A protestantizmus a könnyebb út. 
 
A predestináció le van írva a Bibliában: Róma 9 errıl szól, Jézus is azt mondja, 
hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kész, ha te ezt 
nem tudod elfogadni, Jézust hazuggá teszed. Azt te nem tudod, hogy a predestináció 
nem arról szól, hogy bárki kijelenti magáról, hogy ı kiválasztott, hanem látszania is 
kell, hogy kiválasztott. Azaz kellenek a gyümölcsök. A te tanításod szerint elég 
elfogyasztani az ostyát, és az megöríz minden jövıbeli bőntıl, ez benne van a 
katekizmusotokban (meglepı hogy rengeteg katolikus nem olvassa el, nem is ismeri, 
ha ismernék, akkor 1%-ra zsugorodna össze az egyházatok, amúgy azért van olyan 
sok étkezde katolikus), vagy azt hogy a bőnt bármikor meg lehet gyónni, 
akármennyit. Ha lehet élni ezzel az eszközzel, akkor meg akármennyit lehet lopni, 
csalni, hazudni, és így a katolikus élet könnyő élet lesz... 
 
Légy szíves tájékozódj mielıtt ilyen dolgokat írsz, így elkerülöd a kirívóan nagy 
ferdítéseket és tévedéseket! 
 
Cserháti Mátyás 


