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A tizenhatodik században a mivel a Reformáción keresztül a Szentírás egyedüli 
legfelsőbb tekintélyét és a kegyelem evangéliumát hirdették, a pápaság elkezdte 
veszíteni a Szent római birodalomban töltött hatalmi szerepét.  A Szentírás és az 
Evangélium az embereket azt a tudást és erőt adta, hogy szembeszálljanak az 
Inkvizícióval, egy olyan rendszerrel, amit által megerősítették, hogy a pápaságnak 
hódoljanak.  Ez a megerőszakolt hódolat a pápaságnak nagy hatalmat adott, hogy nagy 
befolyásra tegyen szert a császárnál illetve a birodalom uralkodóival.  Így  loyolai 
Ignác, aki Luther Márton kortársa volt a jezsuita rendet alapította 1530-ban azzal a 
céllal, hogy megvédjék a pápaságot a hatalmi bázisának elvesztésétől.  A jezsuiták célja 
mindig az volt, hogy a pápaság világi hatalmát megerősítsék, hogy a római katolikus 
tanítás szerint a pápának joga van „egy állam legrangosabb civil hivatalát” is 
megítélni.1  Ennek ellenére a Szent Római Birodalom hanyatlása miatt a 18. század 
végén a pápaságnak nem volt civil hatalma arra, hogy az erkölcsi diktátumait 
megerősítse.  
  
Jól megalapozott tény, hogy a jezsuiták a történelmük során sok komoly zavargásokat 
okoztak sok ország civil kormányán belüli összeesküvéseikkel.  A századok során 
kiérdemelték azt a hírnevüket, hogy bajkeverőknek nézzék, olyan szinten, hogy egyes 
országokból kitiltották különböző időkre.   

 
Ettől függetlenül azon céljuk, hogy a pápaság civil és vallási 
hatalmát az eddigi kereteken túl is megerősítsék továbbra is 
fennáll.  Ezért ahhoz, hogy előremozdítsák a pápaság hatalmát a 
jelenlegi vallási és civil szférákban, a jelen jezsuita pápának 
meg kell változtatnia a jezsuitákról kialakult mai képet.     

 
A jezsuiták történelmi kép kozmetikai átalakítása  
Amikor pápának megválasztották, Jorge Mario Bergoglio a 
Ferenc nevet választotta assisi szent Ferenc tiszteletére.  Szent 
Ferenc, aki a természet lágyszívű szeretője volt az 

alázatosságáról és gyengédségéről volt nevezetes.  Azzal, hogy egy képet ilyen névvel 
akart magának kialakítani a világi közönségnek, Ferenc pápa azt közvetíteni akarja 
magáról, hogy kedves, gyengéd, és ártatlan lesz.  Mivel ezeddig nem volt Ferenc pápa, 
így nem tételeznek fel róla semmit.  Ferenc pápa megválasztása után, a mádia nagy 
fennhajtást csináltak a szerénységéből azáltal, hogy bemutatták, hogy kifizeti a saját 
szállodai számláját azalatt az idő alatt, miközben a pápai enkláviumban tartózkodott.  
Ezt az eseményt az a hír követte, hogy nem fog a Vatikán szokásos lakóhelyén 
tartózkodni, hanem ehelyett egy kisebb, szerényebb lakosztályban fog tartókodni, és 

                                                
1 A jelenlegi kánoni törvényekben a katolikus egyház azt állítja, hogy „a római főpapnak egyedüli joga 
hogy ítéletet mondjon a 1401-es kánonban emltett emberekről, azokról, akik a legmagasabb ranggal 
bírnak egy államban...”  1405. kánon, 1. rész 
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„normális” életet fog vezetni, és a laikusok között is fog forgolódni.2  Továbbá az előző 
pápát, XVI. Benedeket visszahívta a Vatikánba, aki vagy különböző szóbeszédek 
alapján, vagy kellemetlen körülmények között hírtelenül lemondott.  Hát ez a modern 
szent Ferenc nem adott vissza az öregedő és betegeskedő Bencének a tiszteletéből 
visszaadott valamit, ami olyan hvrtelenül elhagyta?  Ez és az ehhez hasonló nyilvános 
fellépések a jelenlegi pápa  képét hivatottak mesterségesen beállítani, aki a 
hagyományos jezsuita kép ellentípusa lenne.     
 
A katolikus dogma Ferenc pápa avató beszédének mögöttes tartalma 
2013 március 19.-én tett avató beszédének legelső mondata olyan jellemvonást mutatott 
be magáról, amely nagyon is más ahhoz a képhez képest, amit oly mesterségesen 
akarnak is nekünk beállítani.  Valóban, ahogyan a száj a szívnek teljességéből beszél, 
úgy a pápa hallhatóan bemutatta a valódi képét.  Miközben ezrek tömték a Szent Péter 
teret, és milliók hallgatták a televízión és rádión keresztül, az új pápa kijelentette, hogy 
„Kedves testvérek, hálát adok az Úrnak, hogy megünnepelhetem azt a szentmisét a 
péteri minisztériumom felavatásaképpen...”3  Ferenc tudta, milyen hatalmat követe 
magának azokban a szavakban, hogy „péteri szolgálat”.  A katolikus egyház 
katekizmusa így szól: „... a római püspök, Krisztus helyettesének és a teljes egyház 
pásztorának tisztjéből adódóan teljes, legfelsőbb, és egyetemes hatalommal rendelkezik 
az egész egyház felett, egy olyan hatalom, amit mindig hátránytalanul tud gyakorolni.”4  
Igen figyelemreméltó, hogy Ferenc pápa azzal kezdte beszédét, hogy hálát adott az 
Úrnak, hogy misét mondhat „az én péteri szolgálatom” megnyitásán.  A kezdő mondata 
megmutatja, hogy hol van a szíve; nevezetesen magáénak, a pozíciójának, és a 
hatalmának.  Ez a különös gondolat, nevezetesen az, hogy a pápa Péter apostol utódja, 
ami a pápaság identitását alapozza VII. Gergely kora óta a tizenegyedik századtól 
kezdve.  A római katolikus egyház pápaságának intézményének természete, sőt 
önazonossága áll itt középpontban.  Így a pápaság semmit nem fog engedni az 
állításaiból, hogy magát úgy állítsa be, mint a jelenlegi ingatag állapotokban az egyetlen 
stabil intézmény.  
Ennek megfelelően Ferenc pápa avatóbeszéde remekműve volt annak, hogy bemutassa 
az igazi jezsuita voltát.  Azzal nyitott, hogy „Hálát adok az Úrnak, hogy 
megünnepelhetem ezt a sentmisét az én péteri szolgálatom bevezetésére szent 
Józsefért...” Ezután azt állította, hogy szent Józsefet Isten arra hívta, hogy 

„custos, azaz védnök legyen.”  Kinek a védnüke?  Máris és Jézus védnőke; de ez a 
védnökség még az egész egyházra is kiterjed... József így hogyan gyakorolja a 
védnöki tisztét?  Diszkréten, alázatosan, és csendesen, de állandó jelenléttel, és 
teljes hűséggel...5 

Ezek gondosan megválaszott szavak, amelyek arra szolgálnak, hogy a hallgatóban 
bizonyos gondolatokat ébresszen.  Azután ezt így alkalmazza: 

                                                
2 http://www.telegraph.co.uk/news/religion/the-pope/10086876/Pope-Francis-shunned-official-papal-
apartments-to-live-normal-life.html  2013-5-29   
3 www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130319_omelia-inizio-
pontificato_en.html   
4 A katolikus egyház katekizmusa, 882. par. 
5www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130319_omelia-inizio-
pontificato_en.html 
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„Védjük meg Krisztust a mi életünkben, hogy másokat is tudjunk megvédeni, hogy 
a teremtést is megvédhessük!  A „védnök” hivatása nemcsak egyedül a 
keresztyéneket illeti, hanem egy előzetes dimenziója van, ami mindenkit illet.” 

 
Enné a pontnál Ferenc főbb katolikus szociális doktrinákat vezetett be a „védnökség” 
címszó alatt; ami mindenki feladata, nemcsak a keresztyén emberé, hogy mindenkit 
megvédjen; ez azt is jelenti (habár nincsen kimondva), hogy a teremtésnek minden java 
mindenkihez tartozik.6  A katolikus szocális doktrínákban mindenki aki nem római 
katolikus, be kell töltenie azon feladatát, ahogyan azt a   római katolikus egyház 
meghatározza; ez az egyik dolog, amire Ferenc pápa hivatkozik, amikor „előzetes 
dimenzió”-ról beszél a védnökséggel kapcsolatban.7  Így azt mondja, hogy  

„Kérem azokat, akik felelősséggel bírnak a gazdasági, politikai, illetve szociális 
életben, és minden jóakaratú férfit és nőt: legyünk mindnyájan a teremtés 
„védnöke”, azaz Isten tervének védnöke a természetben, egymás és a környezet 
védnöke...”   
 

Azt is állítja, hogy „szükség van a védelemre, mivel minden korban vannak Heródesek, 
akik halált terveznek, bajt okoznak, és a férfiak és nők képét marják.”  Nem határozza 
meg pontosan, kik ezek a Heródesek, de meghatározza, hogz mit is kell megvédeni.  
Mégpedig ez:   

„Hogy megvédjük Jézust Máriával, megvédjük az egész teremtést, megvédjük 
minden embert, leginkább a szegényeket, magunkat: ez egy olyan szolgálat, amit 
Róma püspöke hivatot véghez vinnie...”   

Világos, hogy Ferenc pápa nem érti, hogy a dicsőséges Jézus Krisztus „az egyetlen Úr, 
a királyok Királya és az uraknak Ura,”8 nem tart igényt megvédésre.  Továbbá 
figyelmen kívül  hagyja azon bibliai parancsot, ami a halottakhoz intézett imádságot 
tiltja.9  Amikor befejezte a szentbeszédét, így imádkozott: „Kérem a szűz Mária, szent 
József, sszent Péter és szent Pál közbelépését, hogy a Szentlélek kövesse az én 
szolgálatomat...” Nem imádkozott a Mindenható Úrhoz Jézus Krisztuson keresztül, 
hogy a Szentlélek kövesse végig a szolgálatát, ehelyett halott szentekhez fordult, akik 
közül egyik sem tudja meghallani vagy megválaszolni az imádságát, hogy a Szentlélek 
kövesse az ő pápaságát.  Világos, hogy Ferenc pápa nem rendelkezik olyan ismerettel, 
hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus, vagy hogy Ő hogyan tölti be az egyház fejének 
szerepét.10  
 
Vegyük észre, hogy mindebben milyen szerepet töltött be az Úr Jézus Krisztus.  Ebben 
a pápa összekapcsolta a pápaság nevét a védnökség témájával a kezdő szentbeszédében, 
                                                
6 A Vatikán hivatalos álláspontja a köztulajdonról: 
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20071012_settimane-
sociali_en.html 
7 „Állampolgárokként a kötelességük az, hogy a közéletben résztvegyenek első személyben, és a 
törvényes autonómiákat illetően helyesen együttműködjenek a szocális életben, más állampolgárokkal 
együtt, a saját kompetenciájuknak megfelelően, és mindenki saját autonóm felelőssége alatt.” 
 www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130319_omelia-inizio-pontificato_en.html  
8 1Tim. 6:15 
9 5Móz. 18:10-11 
10 „Mivel a férj a feleség feje, ahogyan Krisztus az egyház feje: és ugyanő megmentője a testnek.” Ef. 
5:23 
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Ferenc pápa világossá tette, hogy a pápaságot és a szociális céljait akarja megvédeni az 
ő hivatali  ideje alatt.11  Az a tény, hogy kedves beszédben említette, azzal, hogy assissi 
szent Ferencre és szent Józsefre hivatkozott, nem teszi kevéssé veszélyes tanítássá.   
  Így az avatóbeszédében Ferenc pápa elkezdte a pápaságát egy igazi jezsuita 
jellemvonásaival, pl. hogy a pápaságot az Evangélium és a bibliai igazság ellen 
megvédje mindenáron.  A pápasága megnyitásával Ferenc igazi jellemvonásai 
napfényre kerültek a saját szavai által, úgy, hogy nem egy alázatos és ártatlan ember áll 
ellőttünk, hanem egy bőszkén dogmatikus ember, aki ellene van a bibliai igazságoknak. 
 
 
A pápa céljai a pogány vallásokkal és az evangéliumi keresztyénekkel  
Továbbmenően Ferenc pápa 2013 március 20.-án a világ vallási vezetőit így szólította 
meg.  Többek között Ferenc azt mondta,  

„...Ma nekem különös örömöt jelent, hogy ma az ortodox egyház küldöttségével 
találkozzak, a keleti ortodox egyházakkal, és a keleti vallási közösségekkel... 
Veletek együtt nem tudom elfelejteni, hogy mi mindent jelentett az a zsinat az 
ökumenizmusnak... Az én részemről biztosítani akarlak titeket... hogy el vagyok 
szánva arra, hogy folytassam az utat az ökumenikus párbeszéd útján.  Arra kérlek, 
kedves testvéreim, hogy vigyétek a szívélyes üdvözletemet és az Úr Jézus 
Krisztusban való emlékemet azoknak az egyházaknak és keresztyéni közösségeknek 
amelyek itt képviselve vannak...  Így köszöntelek titeket és szeretettel köszönöm 
nektek kedves más vallási hagyományokhoz tartozó barátaimat, először a 
muzulmánoknak, akik az egy Istent imádják, aki élő és kegyelmes, akik Őt híják 
imádságban, és titeket mind.  Megtisztel a jelenlétetek: benne látom azt az akaratot, 

hogy közösen megbecsüljük egymást, hogy 
egymással együttműködjünk az emberiség 
javára.”12   
 
 
Március 20.-án   
Ferenc pápa világszerte megszólítja a vallási vezetőket 
 
Ezekből a megjegyzésekből kiderül, hogy 
Ferenc pápa nem fogja megvédeni a Szentírás 
igazságát illetve a kegyelem Evangéliumát.  

Nem hisz az Úr Jézus Krisztusban ahogyan egyedül a Szentírásból megismerjük Őt.  
Jólismert tény, hogy Allah, akit a muzulmánok imádnak, nem azonos a Biblia Istenével.  
Mivel Feenc pápa bizonyára jól tudja ezt, a megjegyzéseiaz ökumenikus céljaira 
irányulnak, amit el akar érni a hízelgéseivel illetve a hamis ökumenikus párbeszéd által.   
  
 
A pápa céljai a nemzetekkel és kormányaikkal  

                                                
11 Ezek a célok az „egyház szociális doktrinájának kompendiumában” és az ökumenizmusról szóló II. 
vatikáni zsinat dokumentumaiban. 
12 www.zenit.org/en/articles/pope-s-address-to-representatives-of-the-churches-ecclesial-communities-and-other-
religions 
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Továbbá két nappal később, 2013 március 22.-én Ferenc pápa néhány diplomatával 
tárgyalt, akik olyan kormányokat képviselnek, amelyeknek kapcsolatban állnak a 
Vatikánnal.  Ezekkel a szavakkal kezdte a beszédét: 

„Kedves nagykövetek, hölgyeim és uraim, köszönöm mindazt a munkát amit 
csinálnak, az államtitkár mellett, hogy a békét valamint a barátság és testvériesség 
hídjait építsék.” Általatok ismét köszönetet szeretnék mondani a kormányaitoknak, 
hogy résztvettek a megválasztásom alkalmából történt ünnepen, és hogy szívből 
kívánok gyümölcsöző együttműködést.  A Mindenható Isten öntse ki ajándékait 
mindnyájotokra, a családotokra és mindazokra a népekre, akiket képviselnek.  
Köszönöm!”13 

 
Ezen beszédében Ferenc pápa azt a tényt hangsúlyozta, hogy a pápa „főpap”, vagyis 
„hidak építője”, és azt állította, hogy „ezen munkában [a kormányokkal] a vallás 
alapvető szerepet játszik”.  Noha csak kevesen tudják, a pápa olyan igényekkel lép fel, 
hogy egy állam legfelsőbb hivatalát betöltő személy fölött is ítéletet monddjon.  A 
pápaságnak ez a módszere, hogy a civil és a vallási szférákat egyfolytában összemossa 
évszázadokon keresztül történt.  A római egyház jelenleg a szocialista eszméit kívánja 
megvalósítani azzal, hogy vallási rendszerként a hatalmát civil államként használja fel.  
Vallási rendszerként képes „ötödik oszlopot” vezényelni sok országban.14  Civil 
hatalomként a pápai állam más civil uralkodóra is tud hatást gyakorolni a civil 
vezetőkre és a politikájukra sok országban és nemzetközi testületben.  A római 
egyháznak 179 országgal van jogi szerződése világszerte.  Ezek a „konkordátumok” 
alapot biztosítanak a római egyháznak, hogy meghatározzák a vallási gyakorlatot 
azoknak a katolikusoknak, akik abban a szuverén államban élnek.  Emellett a 
Vatikánnak azt biztosítják, hogy a Vatikán meghatározza a doktrnáit, megszervezze a 
katolikus oktatást, és hogy olyan törvényekért tárgyaljon, amelyek a tulajdont érintik, a 
püspököket kinevezzék, illetve a házasságról és azok felbontásáról katolikus 
törvényeket szabályozza.   
 
Az argentin köztársaság jogi megállapodása van a római egyházzal 1957 óta.  Így Jorge 
Bergoglio bÍborosként bizonyára ismerhette azon előnyöket, amelyek ez a jogi 
megállapodás jelenthetett a római egyház számára.   
Azzal, hogy a különböző kormányok követeivel tárgyalt, amelyeknek kapcsolata van a 
Vatikánnal, Ferenc pápa jól tudja, hogy milyen fontos azokat a civil kormányokat 
körbeudvarolni, amelyek jogi kapcsolatban állnak a Vatikánnal.  Így az új pápa a 
Vatikánnak azon civil/jogi kapcsolatait ápolja a világ országaival, hogy minél több 
kormány bevezesse a globális szocialista ágendáját.  
 
Az anyaegyház arra készül, hogy a hitet és erkölcsöt átadományozza  
2013 április 23.-án szent Ferenc névutódjának a kevéssé barátságos jellemvonásai is 
felszÍnre kerültek.  Ferenc pápának a mise beszédéből kifejezetten azt állÍtotta, hogy 
                                                
13 www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130322_corpo-
diplomatico_en.html 
14 A radikális iszlám is hasonlót csinál manapság, mivel arra tart igényt, hogy a saját embereinek 
megtanítsa a vallását, a Sharia törvényt is beleértve, sok nyugati országban - annak ellenére, hogy a 
Sharia törvény azon szuverén államok törvényeit megsérti, amelyekben élnek ezek a muzulmánok, 
ahogyan a pápista szocialista ágenda az amerikai alkotmányt is megszegi.   
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„A mai olvasmányról az jut eszembe, hogy az egyház missziós terjeszkedése pont 
az elnyomások között kezdődtek, amikor ezek a keresztyének Főniciáig, Ciprusig, 
illetve Antiokiáig is elmentek, hogy az Igét hirdessék. Bennük volt ez az apostoli 
buzgalom, és Így terjedt a hit!... De egyesek Jeruzsálemben amikor ezt meghallották 
idegeskedtek, és elküldték Barnabást... úgy látta, hogy a dolgok jól mennek. Így az 
egyház anya volt, több gyerek anyja, sok gyereknek.  Egyre inkább anyává vált.  
Olyan anyává, amely hitet ad nekünk, aki önazonosságot ad.  De a keresztyén 
önazonosság nem személyes azonosító kártya: A keresztyén azonosság az 
egyházhoz tartozás, mivel ezek mind az egyházhoz tartoztak, az enyaegyházhoz.  
Mivel lehetetlen Jézust az egyházon kívül megtalálni... és mivel az anyaegyház 
aki Jézust adja nekünk, az önazonosságunkat is adja, ami nemcsak pecsét, 
hanem hovatartozás.  Az önazonosság hovatartozást is jelent... Gondolj arra az 
anyaegyházra, amely egyre növekszik, és egyre több gyermeke lesz, akinek odaadja 
a hitbeli önazonosságát, mivel nem lehet Jézusban hinni az egyház nélkül... Így 
kérjük meg az Istent, hogy adja meg nekünk ezt a ’parresia’-t, ezt az apostoli 
buzgalmat, hogy tovább lépjünk, mint testvérek, mind előre!”15 
 

 
Április 23,-án a pápa azt a vérlázító állítást teszi, hogy  
 az anyaegyház adja neked „Jézust”. 
 
Ferenc pápa előtétele, hogy egy ember keresztyén azonossága 
csakis először az „anyaegyházon” keresztül jöhet, amely 
másodlagosan adja meg neki csak „Jézust”.  Valóban a 
hivatalos katolikus dogmát tanítja, miszerint  
„A hit egy egyházi cselekmény.  Az egyház hite megelőzi, 
okozza, és támogatja a hitünket.  Az egyház minden hívő 
szülőanyja.  ’Senkinek nem lehet Isten az Atyja anélkül, hogy 
az egyház lenne az Anyja’.”16   

 
Ezek az állítások súlyos sértések azokra nézve, akik felismerik bennük a hazugságot.  
Minden kétség nélkül Ferenc pápa is hisz abban amit mond.  De ez a tanítás régi de 
ügyes érvelést tartalmaz ami azokra irányul, akik nem ismerik a Bibliát.  Ferenc pápa és 
az egyháza nem hajlandó elismerni a Szentírás egyedüli legfelsőbb tekintélyét; így azt 
sem hiszik, hogy egyedül a hit által van üdvösségünk egyedül az Úr Jézus Krisztusban, 
egy olyan ajándék, amit Isten Maga ad nekünk a Szentlelken keresztül, és nem az 
egyházon keresztül.  A hit tárgya Jézus Krisztus, amint a Szentírás is azt mondja: 
„Higgyj az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz...”17  Ezt a hitet Isten adja, amint a 
Szentírás is mondja Péter apostolon keresztül: „Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és 
apostola, azoknak, akik hasonló hitet kaptak velünk egyőtt az Isten igazságosságán 
keresztül, Aki a Megváltónk, Jézus Krisztus.”18  Továbbá ez az Isten adta hit Isten 

                                                
15 www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130319_omelia-inizio-pontificato_en.html 
(hangsúly az eredeti változatban nincsen kiemelve) 
16 A katolikus egyház katekizmusa (Libreria Editrice Vaticana 1997) 181. par. 
17 ApCsel 16:31: Feltételezve, hogy ha az ő családja is hisz Krisztusban, ahogyan erre parancs van, akkor 
ők is üdvözülnek. 
18 2Pt. 1:1 (kihangsúlyozva) 
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igéjének a meghallgatásán keresztül történik, ahogyan írva van: „Így tehát a hit hallás 
által van, a hallás pedig az Isten Igéje által.”19  Ennek ellenére Ferenc pápa azt 
mondja, hogy „Az anyaegyház aki adja nekünk Jézust adja nekünk az 
önazonosságunkat.”  Ez a hagyományos római katolikus tanítás.20  Így azt adják elénk, 
hogy csak a pápai egyház az egyetlen eszköz arra, hogy közeledjünk Istenhez, illetve 
hogy üdvösséget találjunk. Hogy egy egyházra tekintsünk, hogy az lenne az egyetlen 
útja Jézus kövteítésére az emberek felé ahelyett, hogy Magára Jézusra nézzünk, „aki 
hitünk szerzője és befejezője 21 egy „másik evangélium”.  Az Úr kifejezetten azt 
állította, hogy „senki nem jöhet az én Atyámhoz, hanem ha őt az Atya vonzza.”22 és 
hogy „ez az Isten munkája, hogy higgyjetek Őbenne, akit küldött.”23  Ennek 
következtében Ferenc pápa azon kijelentése, hogy „az enyaegyház, aki Jézust adja 
nekünk az önazonosságunkat is adja” a Szentvrás szavaival „átok alatt van”, amint azt 
Pál apostol is mondja: „Ha bárki nektek más Evangéliumot tanít, mint amit tanultatok, 
legyen átkozott.” 24  
    
Végkövetkeztetés 
Ferenc pápa ógyes is, és még csalárd is, ahogyan megvédi az egyházát a Szentvrás és a 
kegyelem Evangéliuma ellen.  Továbblép azzal a pápai céllal, hogy Krisztus 
vikáriusaként uralmat szerezzen a világ fölött.  Így a továbbiakban a világ elé állítja ezt 
az emberképét, hogy alázatos és ártalmatlan, miközben a szájából eredő szavak 
dogmatikusnak és destruktívnak jellemzik.  Az üdvösség Evangéliumával szemben 
Ferenc pápa olyan üdvösségről beszél, amit az „anyaegyházban” való hit által 
megszerezhetünk.  Így a világ elé olyan szellemi eszkötz állít az emberek üdvösségére, 
ami a Szentvrás szerint az embert sem nem menti meg, sem nem szenteli meg.  Az a 
rendszer, ami fölött uralkodik azt állítja, hogy mindennel rendelkezik, amivel egy 
egyháznak rendelkeznie kell, de ugyanakkor az emberekre azokat a hazugságokat 
erőlteti rá, amit leírtunk ebben a cikkben, olyan csalások, amelyeket az apostol „a 
gonoszságnak minden csalárdságá”-nak nevez.25 
 
Az Úr Jézus Krisztus nyomatékosan imádkozott azon az éjszakán mielőtt megölték.  Az 
Ő imádsága meghallgatásra kerül minden olyan hívő életében aki egyedül Isten 
megmentő kegyelme által igazul meg.  Isten kegyelmét csakis hit által lehet megkapni, 
és ezen hit tárgya egyedül Krisztus.  Jézus Krisztus így imádkozott: „hogy mind egyek 
lehessenek; amint Te, Atyám, énbennem vagy, és én tebenned, hogy mindnyájan egyek 
lehessenek mibennünk: hogy elhiggyje a világ, hogy te engem elküldtél.”26  Az Úr 
nagyon jól is ismerte azokat, akikért imádkozott.  Az imádságának tárgya nagyon is 
világos volt számára.  Ezek a hívők az örök életet megkapják, ahogyan őket a 
Szentlélek újjászüli.  Így az igazi megmentő hit alapja pusztán Istentől van.  Azok, 

                                                
19 Rom. 10:17 
20 Katekizmus, 2. kiadás, par. 824 „Az egyházban van letéve ’a teljes üdvösség módja’”.  Őbenne van az, 
hogy ’Isten kegyelme által szentséget szerzünk.’ 
21 Zsid. 12:2 
22 Jn. 6:44 
23 Jn. 6:44 és Jn. 6:29 
24 Gal. 1:9 
25 2Tessz. 2:10 
26 Jn. 17:21 
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akikért az Úr imádkozott „űjjászületnek, de nem vér vagy a test vagy az ember akarata 
által, hanem Isten által.”27  Egyedül Isten abszolút kegyelme által kaphatod az örök 
élet ajándékát.  Igaz az is, azonban, hogy a Jézus Krisztusban való örök élet ajándéka és 
a felelősséged között megfeleltetés van, hogy engedelmeskedjél Istennek.  Minél 
nagyobb az ajándék, annál nagyobb azon kötelesség, hogy a háládat megfelelő módon 
kifejezd.  Így Isten igéje arra utasít minket, hogy „miáltal szolgálatot tehessünk 
Istennek tisztelettel és szent félelemmel.”28   

Ugyanazon igazság súlyos figyelmeztetés Ferenc pápának illetve mindazoknak 
akik a római katolikus egyház hagyományaiban és szentségeiben bíznak ahelyett, hogy 
egyenesen az Úrban Magában higgyjenek és az Ő írott Igéjének tekintélye által.  Isten 
ugyanaz az igazságos Isten az Evangéliumban, mint Aki a törvényban volt az 
Ószövetségben.  Velünk szeretettel és kegyelemmel bánik, de ugyanakkor Ő „emésztő 
tűz”.29  Ő az igazságosság szigorú Istene, aki megbosszúlja Magát mindazokon, akik 
nem kapták meg az igazság szeretét, és ehylett egy egyházra vagy az Úr Jézus 
Krisztuson kívül más emberre tekint az életéért.  Az Úr Jézus Krisztus tökéletes életet 
élt, és saját akaratából a bűnért való hibátlan helyettes áldozatto hozta.  Megtagadni 
hinni Őbenne egy életbevágó bűn.  Amikor az Úr Jézus a hűséges és odaadó 
farizeusokról beszélt nagyon keményen szólt hozzájuk: „Nektek meg is mondtam, hogy 
a bűneitekben haltok meg: mivel nem hiszitek, hogy én vagyok, akkor a bűneitekben 
haltok meg.”30  Mondhatod, hogy jó katolikus vagy, és hogy az életedben Istennek 
akarsz tetszeni, és hogy Ővele akarsz majd élni; ez nemes cél.  Olyan odaszánt lehetsz, 
mint a farizeusok, de hozzájuk hasonlóan, ha nem hiszel egyedül Őbenne az 
üdvösségedért, te is hasonlóan meghalsz a bűneidben. 

 
Az Úr Jézus Krisztusban való egyedüli hit egy létfontosságú elem, amit a 

Szentvrás gyakran emel ki.  „Aki a Fiúban hisz, annak örök élete van.”31  „Aki az Isten 
Fiában hisz önmagában tanúvallomást tesz: az aki nem hisz Istenben hazugnak állítja 
Őt; mivel nem hisz Istennek szavában Aki az Ő Fiát adta.”32  Így neked is hinned kell 
az Úr Jézus Krisztusban aki ad neked életet most és mindörökké!  Ez az élet útja, az 
egyetlen őt az örök életre.  Szellemi halál megpróbálni Istenhez eljutni egy úgynevezett 
„anyaegyházon” keresztül.  Az Örök Atyához az egyetlen út az Úr Jézus Krisztuson 
keresztül vezet; az Ő halála nekünk út az igazi örök élethez.  Azok akik így megkapják 
az örök életet egyedül Krisztus által nemcsak a halál birodalmától menekülnek meg, 
hanem vele együtt uralkodnak is ahogyan az Ő Igéjén keresztül szentelődnek meg a 
Szentlelken keresztül, az Ővele való állandó kapcsolat révén.  Így az örökkévaló Atyát a 
szeretett Megváltónkon keresztül örömmel dicsérjük, „Oh Isten, milyen drága a te 
kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.”  
„Dúslakodnak házadnak bõséges javaiban; megitatod õket gyönyörûségeid 
folyóvizébõl.”  „Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk 
világosságot.”33  ♦ 
                                                
27 Jn. 1:13 
28 Zsid. 12:28  
29 Zsid. 12:29  
30 Jn. 8:24 
31 Jn. 3:36 
32 1Jn. 5:10 
33 Zsolt. 36:7-9 
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Engedélyt adunk arra, hogy másolja és terjessze ezt a cikket a maga teljességében, változtatás 
nélkül.   A fényképeket az Apostasy Alert (A hitszegés figyelmeztetője) készvtette. 
 
Honlapunk: http://www.bereanbeacon.org 


