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Tisztelt Nemzeti Hírháló! 
 
A kommunizmus jezsuita áldozatairól szóló cikkben Frigyessy Ágnes hírt ad arról, hogy a Hit pajzsa díjat 
újból egy jezsuita atya kapta meg. Az ünnepségen pedig Bolberitz Pál felemlítette, hogy a kommunista 
időszakban 67 jezsuitát ítéltek több, mint 1000 évnyi börtönre. Miközben együtt érzek az elítélt 
áldozatokkal, ugyanakkor reformátusként bátorkodom megjegyezni azt az agyonhallgatott és elfeledett 
tényt - mielőtt a jezsuitákat bárki a magyar nemzet legfőbb megmentőiként és a bibliai hit legfőbb 
pajzsaként kezdené piedesztálra emelni - hogy ez a rend, alapításától kezdve egészen a 20. század elejéig - 
a betiltásuk időszakát kivéve - mindent elkövetett azért, hogy hazánkból (s más Európai országokból is) a 
protestantizmust kiirtsa és hazánkat Róma befolyási övezetében megtartsa!  E "nemes cél" elérése 
érdekében szövetségesük volt a Habsburg uralkodó-ház s együttesen bizony nem riadtak vissza 
semmiféle aljas eszköztől!  Vagyis korántsem a hit pajzsaként, hanem a római-katolikus egyház hatalmi 
érdekeinek pajzsaként ténykedtek  - ami enyhén szólva - óriási különbség! Ebbéli ténykedésükkel 
egyáltalán nem a magyar népünk érdekeit szolgálták! Mert bizony nem állt népünk érdekében, hogy a 
magyar nép magyar nyelven ne olvashassa a Bibliát, ne hallgathasson magyar nyelven igehirdetést! Nem 
állt a magyarság érdekében, hogy protestáns prédikátoroknak és tanítóknak kellett elhagyniuk falvaikat, 
iskoláikat, hazájukat, népüket és idegen földre menniük! S legfőbbképpen nem állt a magyar nép 
érdekében, hogy a tiszta bibliai hit és keresztyénség újra homályba veszett népünk nagy része körében! 
Dehogy voltak ők a hit pajzsai - inkább a bibliai tiszta keresztyén hit pusztítói közé sorolhatjuk őket. Ha a 
reformáció korától egészen a huszadik század elejéig áttekintjük a magyar történelmet, bőven elegendő 
bizonyítékát találjuk annak, hogy ez a római katolikus rend Róma érdekeinek legfőbb képviselőjeként 
a Habsburg uralkodó-házzal karöltve, azt felhasználva mindent elkövetett a magyar nép és a benne életet 
követelő protestantizmus ellen! Áldozataik száma nem hatvan egynéhányra, hanem több ezerre tehető és az 
általuk igaz magyar emberekre kiszabadott büntetés nem 1000, hanem több ezer évben mérhető. Egyszer a 
Nemzeti Hírháló, római-katolicizmusért elvakultan rajongó olvasóinak, s a hazánkból minden áron Mária 
országát kovácsolni akaró cikkíróinak sem ártana kezükbe venni egy magyar történelmet és megvizsgálni, 
hogy vajon miért is keltek fel annak idején Bocskay István, Bethlen Gábor, vagy I. Rákóczi György erdélyi 
fejedelmeink a Habsburgok ellenében és kik voltak a Habsburgok legfőbb tanácsadói s támaszai 
akkoriban...  Tájékozódni kellene arról, hogy mi is történt azzal a több száz magyar protestáns 
prédikátorral, tanítóval - akiket aljas módon hazaárulással, felségsértéssel vádoltak meg és űztek el ebből a 
hazából - csak azért, mert nem voltak hajlandók elismerni a római pápa hatalmát és bibliaellenes 
tekintélyét? De nem csak a Nemzeti Hírháló olvasóinak, hanem a római-katolikus jezsuita papoknak 
kitüntetést osztogatóknak sem ártana elgondolkodni arról, hogy a kommunista diktatúra előtt, több száz 
éven keresztül mit művelt a jezsuita rend - nem csak hazánkban, hanem más országokban is!  Talán eljön 
majd az idő, s e hazaáruló rend áldozatairól is megemlékezik valaki ebben a hazában! Mert az évszázados 
erőfeszítések ellenére még mindig másfél millió református és több százezer evangélikus is él ebben az 
országban, akik nem vágynak Mária országa népévé lenni és nem kívánnak egy római-katolikus jogrendben 
sem élni - mert annál van  biblikusabb és a nép szabadságát jobban szolgáló protestáns államrend is!  S 
akkor még nem szóltunk azokról a tömegekről, akik - többek közt - talán éppen a római-katolikus egyház 
évszázados ártó tevékenységének és bibliaellenes tanításainak köszönhetően - nem ismerik a valódi 
keresztyénséget vagy teljesen kiábrándultak a keresztyénségből és lettek ateistává!  Mindenesetre nem 
ártana néha felidézni, hogy ez az ország, hála Istennek, nem színtiszta római-katolikus ország!  Akkor talán 
majd azokról a protestáns lelkészekről, püspökökről, gyülekezeti tagokról is megemlékeznek a Nemzeti 
Hírháló oldalain, akik nem egy idegen ország és hatalom érdekében való ténykedésükért lettek üldözöttek a 
kommunista rezsim alatt, hanem ténylegesen e nép és haza érdekeiért, s a bibliai keresztyén hit 
érdekében való fellépésükért!  
 
Tisztelettel, 
Sípos Ete Zoltán     
 


