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1. Ha Luther elismerte, hogy ő maga nem tévedhetetlen, akkor ezt miért nem teszi meg a pápa 
szintén? 
2. Ha a katolicizmusnál a hagyomány az elsődleges, de a protestantizmusnál pedig Isten igéje, 
akkor hogyan lehet az, hogy mégis másodkézből szerezzünk tudomást az isteni igazságról 
(magyarul a pápán keresztül)? 
3. Ha a katolikusok azt állítják, alátámasztás nélkül, hogy a pápa tévedhetetlen, akkor nem 
tartanak attól, hogy egy másik vallás ilyen igénnyel is fellép? 
4. Ki látta hogy Mária feltámadt volna, vagy felment volna a mennybe? 
5. Miért szükséges Máriához fordulnunk segítségért, ha ugyanis azt akarjuk hogy Krisztus 
tegyen meg értünk valamit, Aki parancsolja hogy egyedül Hozzá imádkozzunk? 
6. Miért nem teszi meg azt a pápa, hogy ha annyira szereti a katolikus népet, hogy 
felszabadítja az összes purgatóriumban szenvedő lelket, ahelyett, hogy a népen sok pénzt 
behajtaná? 
7. Hogyan lehetséges az, hogy a pápa tévedhetetlen maradjon, ha ugyanis elődjei elítélték, de 
most felmentették Galileit? 
8. Hogyan lehetséges az, hogy a protestánsokat „elszakadt testvérként” kezelik, de 
ugyanakkor a tridenti zsinat kiátkozza őket? 
9. Hogyan lehetséges egységesíteni az egyházat, ha úgyis arról beszélnek a katolikus 
teológusok, hogy egységben vannak a protestánsokkal? 
10. Mi értelme volt akkor Krisztus szenvedéseinek, ha úgyis csak a jót kell megcselekedni 
ahhoz, hogy az ember a mennybe jusson? 
11. Krisztus beszél arról, hogy „lélek által újjá kell születni?” Egy vétkeiben halott ember 
hogyan tudja magát „újjászülni”? 
12. Ha egységben vannak a katolikusok és a protestánsok, akkor pedig miért van két Biblia - 
talán két igazságforrás van? 
13. Ha a katolikus vallás egységbe tud lépni az iszlámmal is, ami egy nagy világvallás (és 
amit több évszázadon keresztül kiátkoztak a pápák), akkor számára mi az eretnekség? 
14. Amikor Krisztus megszerezte az Utolsó Vacsorát, és ha igaz az átlényegülés tana, akkor 
pedig hogyan lehetséges az, hogy Krisztus saját Magát mutatta volna fel, elvileg, a két 
kezében? Krisztus áldozatot mutatott fel az Utolsó Vacsorán? 
15. Hogyan lehet összeegyeztetni a katolikus misén Krisztus áldozatának állítólagos 
megismétlését azzal, hogy azt mondta a kereszten, hogy az Ő megváltói munkája 
„Elvégeztetett”? 
16. Egyáltalán hogyan is tudna üdvözülni bárki is, ha Isten azt várja el tőlünk emberektől, 
hogy tökéletesek legyünk? 
17. Ha Krisztus testileg és lelkileg jelen van a mise kenyerében és borában, akkor mivel az 
ember bűntől szennyes, akkor egyáltalán hogyan tudná bűnös teste azt bevennie? 
18. Hogyan lehetséges az, hogy a keresztelés szentsége újjá tudja szülni az embereket 
egyszerűen azzal, hogy vizet öntök rá a keresztségnél? 
19. Nem igaz, hogy ha a pap feloldozza az embert bűnei alól a gyónásnál, akkor azt jelentené, 
hogy az az ember nyugodtan annyi bűnt elkövethet, amennyi jólesik neki? 
20. Hogyan tudna megvédeni engem a szkapuláris viselete a kárhozattól, ha ugyanis az 
üdvösség egy erkölcshöz kötött dolog? 
21. Ha az ember tényleg annyira jó, akkor megengedné mindenkinek, hogy szabadon 
hozzáférjenek a gondolataihoz? 
22. Miért hallgat a Biblia a purgatóriumról? 



23. Miért lehet a szentekhez imádkozni, ha ugyanis a halottakkal való kommunikáció tiltva 
van a Bibliában? 
24. Ha egy kép vagy egy szobor segítséget jelent az imádságnál, az nem bálvánnyá válik 
akkor? 
25. Miért kell annyira a szentek példáját követni, ha ugyanis a bibliai szentek mindig 
Krisztusra mutattak? 
26. Hittételek kimondásakor miért van szüksége a pápának a bíborosok és püspökök 
tanácsára, ha tévedhetetlen, talán mégis tévedhet? 
27. Ha igaz, hogy Krisztus Péterre akarta építeni egyházát, ez miért jelenti azt, hogy egy egész 
egyházi hierarchiát kellene felépíteni rá? 
28. Miért van az, hogy az Inkvizíció intézménye máig nem szűnt meg, csak át lett nevezve? 
29. Ha ugyanis Mária az Egyház szülőanyja, és szükséges hozzá imádkozni, akkor ez azt 
jelenti, hogy az Ószövetségi szentek nem jól hittek? 
30. Hogy van az, hogy a szentírók maguktól tudják értelmezni azt a Szentírás részt, amit saját 
maguk írtak meg, holott ezzel szemben a pápa azt állítja, hogy egyedül ő tudja csak 
tökéletesen értelmezni a Szentírást? 
31. Mi történik azokkal az emberekkel, akik elvileg a Purgatóriumba mennének több ezer évig 
szenvedni, de meghalnak éppen akkor, amikor Krisztus visszajön? 
32. Miért nem részesülnek a katolikus papok a házasság sákramentumában, ha az ugyanis 
szükséges az üdvösséghez? 
33. Ha Jézus Krisztus mindig megtestesül az Eukarisztia kenyerében és borában, akkor ez azt 
jelenti, hogy annyi példány van Jézusból, ahány ostya? A katolicizmus politeista vallás lenne? 
34. Ha Jézus Krisztus a mi Megváltónk, akkor miért van szükség a cselekedetekre, talán Jézus 
mégsem tud megmenteni minket? 
35. Miért állítja a római katolikus egyház, hogy megújult, ha a II. vatikáni zsinaton a trenti 
zsinatot megerősíti, (99-szer hivatkozik rá), sőt az összes katolikus dogmát újból megerősíti? 
36. Sőt, ha a Reformáció idejében és még azelőtt a katolikus egyház tudta, hogy megújulásra 
van szüksége, akkor miért nem fogadta el a Reformációt? 
37. Miért lehetnek egyes katolikus szerzetesek „atyák”, ha maga Jézus megtiltja, hogy bárki is 
atyának neveztessen? 
38. Miért tagadják meg a papoktól, hogy házasodjanak, ha ezt lehetővé teszik a keleti rítus 
papjainak? 
39. Ha az Eukarisztiában a kenyér és bor megőrzi a fizikai tulajdonságait, akkor egyáltalán 
hogyan is képesek elviekben átalakulni emberi szövetdarabokká? 
40. Róma miért utasítja el a protestáns teremtéskutatást (tudniillik II. János Pál pápa harcot 
hirdetett ellene 1996-ban)? 
41. Ha a római katolikus egyház azért utasítja el az ortodox egyházat, mert nem hajlandóak a 
pápa alá rendelni magukat, ez nemde azt jelenti, hogy a római katolikus egyház célja az 
egyházi hatalom? 
42. Miért annyira büszke a katolikus egyház a tanításbeli egységére, ha rengeteg gondolkodási 
irányzat létezik benne? 
43. A katolikus hitéletben lévő sok-sok szertartás és szabály nem vonja el a hívek figyelmét 
Krisztusról, és átirányítja a törvényre, ami nem üdvözít (Róm. 8)? 
44. Ha a katolikusok hisznek a kegyelemben, akkor miért van szükség a gyónásra? 
45. Ha a keresztség sákramentuma eltörli az eredendő bűnt (az ember bűnösségének alapvető 
forrása) a csecsemőben, akkor mégis miért követ el az ember bűnöket a későbbi élete során? 
46. Hogy lehet, hogy a misén, amin annyi évszázadon keresztül annyi országban annyi 
embernek kiszolgáltattak Krisztus testét még nem használták fel teljesen azt? Ha Krisztus 
testét a hívek elfogyasztják, ez azt jelenti, hogy Krisztus eltűnik? 



47. Hogy van az, hogy egy bűnös, tökéletlen pap meg tudja bocsátani egy bűnös ember bűneit 
a gyónáson keresztül, és nem a tökéletes Istenhez fordul, Aki az Ítélőbíró lesz az utolsó 
napon? 
48. Egyáltalán mi szükség van a gyónási intézményre, ha Krisztus kereszthalála és a bűnös 
ember újjászületése egyszeri események? 
49. Miért van az, hogy a katolikusok nem kedvelik Pált a maga kegyelemi evangéliumával, 
míg a pápát tévedhetetlennek mondják? 
50. Reálisan mekkore esélye van egy átlagos katolikus embernek az üdvösségre, ha II. János 
Pál pápáért (akit a kommunizmus elleni nagy hősként ünnepeltek) 4 millió ember imádkozott 
halálakor, hogy bejusson a mennybe? 
51. Ha a római katolikus papok jelentős része homoszexuális, ez nem elég nyomos ok arra, 
hogy a cölibátust eltöröljék (ez nem akar provokatív lenni, de komoly kérdés)? 
52. Mi értelme van a zsidógyűlöletnek? Hiszen Jézus nemcsak vallásalapító volt, hanem 
minden ember miatt halt meg. 
53. Ha Mária bűntelen volt egész életén keresztül, akkor nem részesült a gyónás 
sákramentumában? Nem kellett bűneinek feloldozást nyernie? 
54. Hogyan lehetett Mária bűntelen, ha szüksége volt a megváltásra is? 
55. Hogyan üdvözülhettek volna azok az emberek, akik a római katolikus egyház eljövetele 
előtt éltek, ha azok nem vehettek részt a sákramentumokban (amelyek szükségesek az 
üdvösséghez)? 
56. Ha minden vasárnap több millió helyen zajlik a mise, akkor ez azt jelenti, hogy Jézusból 
több példány van? 
57. Hogy lehetséges az, hogy az ökumenizmus szellemében kihirdették, hogy a 
keresztyéneknek nem szabad egymást téríteniük, de ennek ellenére a Fatima próféciák alapján 
a római katolikus egyház akár háború árán is képes lett volna az orosz ortodoxiát is 
megtéríteni? 
58. Hogyan gondolják azt, hogy ha Jézus ugyanis felment a mennybe, akkor miért „hozzák le” 
onnan a miseáldozat formájában? 
59. Ha Jézus azt mondta, hogy elküldi a Szentlelket, hogy van az, hogy a katolikus teológia 
szerint Péternek átadatott a mennyek kulcsait, és így az emberek végzik el a missziót? 
60. Honnan tudhatják a katolikusok, hogy hitük a jelenben teljes és jó, ha a későbbiek során 
valamelyik leendő pápa hozzátesz, vagy megváltoztatja? 
61. Ha a római katolikus egyház a világ egyik leggazdagabb szervezete, akkor az általa 
hirdetett „társadalmi igazságosság” nevében miért nem osztja szét vagyonát jobban a 
szegényeknek? 
62. Az előző pont értelmében miért kap a magyar katolikus egyház ezerszer több támogatást 
az államtól, mint a református egyház? 
63. Miért fogadja el XVI. Benedek pápa a homoszexuális papokat akkor, ha azok nem 
vesznek részt a homoszexuális kulturában? Ugyanis azáltal, hogy ők a homoszexuális kultúra 
tagjai, nemde támogatják azt ezzel? 
64. Miért van az, hogy nem a katolikusok, hanem a protestánsok azok, akik annyira mélyen 
tudják megvallani a Krisztussal való kapcsolatukat? 
65. Ha Máriához lehet imádkozni, akkor nemde azt jelenti, hogy emiatt Krisztus valahogy 
gyenge, hogy nem tudná kéréseinket teljesíteni? 
66. Hogy van az, hogy még a nagy katolikus Bibliaértelmezők (pl. Jeromos vagy VII. Gergely 
pápa is) a tridenti zsinatig is ugyanazt az ószövetségi kánont vallották, mint a protestánsok? 
67. Miért van az, hogy úgy beszélnek egyes katolikusok mintha Luther „lázadása” a 
világtörténelem egyik legszörnyűségesebb eseménye lett volna, talán a római katolikus 
egyházat Magával Istennel azonosítják? 



68. Hogy van az, hogy sok politizáló római katolikus váltig azt állítja, hogy a volt 
kommunisták nem változtak meg, de ugyanakkor azt erősgetik, hogy a római katolikus vallás 
megváltozott, a „semper eadem”  (mindig ugyanaz) jelszava ellenére? 
69. Miért van az, hogy „Az üdvösség ajándéka” c. dokumentumban a római katolikusok 
kifejezik közös hitüket a lutheránusokkal, annak ellenére, hogy egy sor alapvető kérdést még 
nyitva tárgyalatlannak nyilvánították (pl. purgatórium, szentek imádata, az Eukarisztia, illetve 
a búcsú)? 
70. Ha a római katolikus tanítás szerint az eredendő bűn az emberi magvonalon keresztül 
terjed, akkor miért mondják azt, hogy Mária bűntelen volt, ha ugyanis a Szentlélek 
beárnyékolta őt amikor megszülte Jézust? 
71. Egyáltalán hol van bibliai utalás a szentek jócselekedeteinek kincsestáráról? 
72. Ha az emberek között az üdvjavak közölhetők, akkor pedig nemde ez azt jelenti, hogy 
élhetek akárhogyan, ugyanis lehetséges hogy egy buzgó katolikus testvér üdvjavakat szerez 
majd nekem? 
73. Hogy van az hogy a katolicizmus kétfajta megtérésről tanít, holott Isten csak egyszer szüli 
újjá az embert? 
74. Ha meg akarok szabadulni a bűneimből, akkor azt jelenti hogy tartsak magamnál egy kis 
ostyatartót, ami felszentelt ostyákat tartalmaz, és amikor rám jön a vágy, akkor megeszek 
egyet? 
75. Ha a pápa és a püspökök kollégiuma a hit és erkölcs kérdéseiben (magyarul nagy 
dolgokban) tévedhetetlenül tudnak nyilatkozni, akkor miért ne tudnának bármilyen kisebb 
kérdésben is tévedhetetlenül nyilatkozni? A római katolikus dogma nemde azt tanítja hogy a 
pápa teljesen tévedhetetlen? 
76. Egyáltalán miért a sok és sokszor erkölcstelen pápák azok, akik a hit és erkölcs 
kérdésében nyilatkoznak? 
77. Miért beszél a katolikus katekizmus az ember „istenesítéséről” (398. pont)? Ez nem 
istenkáromlás? 
78. Nem túlságosan személytelen a sokszor ismételt imádság (pl. rózsafüzér)? 
79. Hogyan tudnak a katolikusok Istennek szolgálni, ha egyáltalán nincsenek meggyőzve saját 
üdvösségük felől? 
80. Hogy van az, hogy sok pápa egymásról azt nyilvánította ki, hogy eretnek? Ezek szerint az 
apostoli folyamatosság megtört? 
81. Ha a pápa rendeléseit a laikus katolikusnak szabad úgy értelmeznie ahogyan saját maga 
akarja, ezzel nem lesz relativista vallás a római katolicizmus? 
82. Ha letagadják, hogy akár olyan emberek is megértették a római katolikus vallás tanítását, 
akik éppen letették volna az apácai esküt, ez akkor azt jelenti, hogy nincsen az a katolikus 
hívő, aki megértené a saját vallását? 
83. Mária egyáltalán miért ment volna feleségül Józsefhez, ha egyáltalán örökké szűz akart 
volna lenni (tudniillik a zsidóknál a sok gyerek áldás jelentett a házasságra)? 
84. Ha a Biblia azt mondja magáról, hogy tévedhetetlen, akkor mi szükség van arra, hogy 
emberek hagyományait melléje tegyék? 
85. Ha a pápai dekrétumok elfogadása szükséges az üdvösséghez, akkor ez azt jelenti, hogy az 
összes katolikus aki előtte élt elkárhozott volna, mivel nem tudhattak ezeről a kijelentésekről? 
86. Ha a „megbékéltetés szolgálata” a katolikus egyházra lett bízva, és a bűnbocsánatot csak a 
gyónáson keresztül lehet elérni, akkor ez azt jelenti, hogy minden Krisztus előtt élt ember 
elkárhozott volna? 
87. Ahhoz, hogy az ember erkölcsös életet éljen, ahhoz feltétlenül szükséges, hogy az ember a 
római katolikus egyházhoz tartozzon? 
88. Ha a mise arra hivatott, hogy Krisztus áldozatát közvetítse, és hogy megvédje az embert a 
bűnök elkövetésétől, nemde azt jelenti mégis, hogy Krisztus áldozatát megismétli? 



89. Ha ki lehet esni a kegyelemből, akkor ez azt jelenti, hogy mégis hatástalan Krisztus 
áldozata? 
90. Ha ugyan igaz, hogy a Sola Scriptura elv nem helytálló, akkor miért lenne igaz a római 
katolikus egyház hagyománya az összes többi világvallás tanításához képest? Honnan 
tudnánk, hogy a papok és a pápák mind eddig igazat mondtak? 
91. Miért számít valaki hívőnek a római katolikus tanítás szerint, ha csak értelmileg egyetért 
az egyház tanításával? Nem kell, hogy valami az életében mutasson arra, hogy Isten 
gyermeke? 
92. „Ezért én úgy gondolom: ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek 
Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a 
paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől.” (ApCsel 15,19-20). A római katolikus egyház 
például erre hivatkozik, hogy alátámassza azon nézetét, miszerint a Biblián kívül létezik az 
igazságnak valamilyen forrása. Ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy akkor a mise áldozata 
(Jézus vérének megivása) érvénytelen? Hiszen a rendelet a vértől való tartózkodást 
parancsolja. 
93. Mi tartozik bele a hagyományba, és mi nem (hasonlóan ahhoz a kérdéshez, hogy mi 
tartozik a bibliai kánonba)? Miért? Ha a hagyomány az igazság egyik mércéje, akkor nemde 
azt jelenti, hogy nincs mércéje az igazságnak (mivel nem tudjuk meghatározni mi tartozik 
bele)? 
94. Mit segít az, ha a római katolikus egyház mindent megnyer a világban, de lelkében pedig 
kárt vall? 
95. Miért kell visszamenni a Reformáció előtti újszövetségi keresztyénségig, hiszen ezt maga 
a Reformáció tette? 
96. Miért kell betartaniuk a katolikus papoknak a cölibátust, ha már volt rá példa, hogy 
valamelyik pápának is volt gyermeke, aki maga ráadásul pápa lett? Ha a katolikus egyház 
történelme során 3 papnak megengedték hogy legyen feleségük, akkor a többinek miért nem 
lehet? 
97. Minden katolikus ember megtérten születik a világba? 
98. Ha elég a keresztvíz az újjászületéshez, ez azt jelenti, hogy akkor végig lehet menni 
mindenkin, és megkeresztelni mindenkit, hogy így minden ember újjászülessen? 
99. Miért van az, hogy olykor a katolikusok nagyon mérgesek lesznek, ha kétségbe vonjuk 
hitüket? 
100. Ha a részegyházak hagyományait meg lehet változtatni, akkor az egész római katolikus 
egyház fő hagyományát miért nem lehet megváltoztatni? 
101. Nem a Szentlélek kontrollálása az, hogy a római katolikus egyház kijelenti azt, hogy 
csak az ő tanítóhivatala tudja csak helyesen értelmezni az írásokat? 
102. Ha Ábrahám a hívők atyja (ha ugyan igaz, hogy Mária a hívők anyja), akkor miért nem 
fohászkodtak a zsidók Ábrahámhoz? 
103. Ha a római katolikus hagyományhoz kell ragaszkodni, mint ahogyan azt állítják, hogy az 
Újszövetségben ez így van, akkor nemde azt jelenti ez, hogy a régi zsidói hagyományhoz kell 
ragaszkodni? Hiszen ők voltak az apostolok idejében a „hivatalos egyház”, de sőt akik ma 
kiátkozzák Jézust! 
104. Miért állítja a római katolikus egyház, hogy egyedül neki van igaza a sokféle protestáns 
nézettel szemben, amikor ugyanis a katolikus egyházon belül is rengeteg különböző nézet 
létezik? Ha a pápa annyira hatásos az ő hivatalánál fogva, miért nem tudja ő maga eldönteni 
ezeket a kérdéseket egycsapásra? 
105. Miért alakulnak ki újabb és újabb dogmák, ha a római katolikus egyház azt állítja, hogy 
egyszerűen átveszi és őrzi azt, amit Jézustól megkapott? 
106. Mialapján vált valaki egyházatyává az apostoli kor után? 



107. Miből áll a szenthagyomány? Erről ugyanis nagyon nagy vita van a római katolikus 
egyházban. 
108. Miért nem volt érdemes a szóbeli szenthagyományt mind leírni, a biztonság kedvéért? 
109. Ha Jézus Krisztus vére megtisztít minket bűneinkből, és ha azt vallják, hogy a 
keresztséggel az eredendő bűnt lemossák, és ha nem azt vallják, hogy a keresztvíz átalakul 
Krisztus vérévé, akkor miért állítják, hogy a misén a bor átalakul Krisztus vérévé? 
110. Róma hogyan egyezteti össze azt, hogy elvileg a megkeresztelt ember természete a jóra 
hajlok, holott közben ilyen ember bármikor elkövetheti akár a legnagyobb bűnt is? 
111. Ha a római katolikus hívő ugyan ’engedelmességgel’ egyet nem ért egy ex katedra pápai 
kijelentéssel, nemde azt jelenti, hogy végsősoron a pápát nem tartja tévedhetetlennek? 
112. Ha egyedül a római katolikus egyházi tanítóhivatal döntheti el, hogy mit mond a 
Szentírás, akkor nem azt jelenti-e, hogy végsősoron a katolikus egyház annak megmondója, 
hogy mi az igazság? 
113. Ha a Szentírás, mint Istennek tökéletes ihletett szava a hagyomány által kiegészítésre 
szorul, nemde azt jelenti-e, hogy akkor nem is igazán Isten szava (ami tökéletes, és el tudja 
végezni azt, amilyen terve van)? 
114. Ha a római katolikus tanítás szerint az apostoli kor óta minden tanítás le van zárva, akkor 
miért fejlesztenek ki és hirdetnek ki újabb dogmákat? 
115. Ha a hivatalos római katolikus dogmáknál jobb igei érvelést hallunk egy bizonyos 
tanítást illetően, akkor ezek szerint a római katolikus egyház megtartja ezen dogmáját a 
logikával ellentétben? 
116. Ha a római katolikus egyház adta nekünk a Bibliát, akkor hogyan lehetséges az, hogy a 
zsidók össze tudták állítani a saját szent írásaikat? Nem világos, hogy adott írás Isten általi 
ihletettségét a szövegen belül található? 
117. A pápa, mint Jézus Krisztus „földi helytartója” nemde átveszi ezzel Jézus szerepét? 
118. Miért hagyott volna Jézus földi helytartót a földön (Pétert), amíg még ott tartózkodott a 
földön még évekig? 
119. Ha a pokol kapui nem vehetnek diadalt Péteren és a többi apostolon, nemde azt jelenti, 
hogy örök üdvösségük van? 
120. Nátánáel az első pápa lenne (lásd Jn. 1,50)? 
121. Hogyan tud szolgálatot végezni egy római katolikus hívő, ha nincsen üdvbizonyossága? 
122. Ha a jobb lator üdvözült, akinek nem volt egy jó cselekedete sem, miért állítja a római 
katolikus egyház, hogy a tettek kellenek az üdvösséghez? 
123. Ha az ember tud Isten mellett dönteni, akkor miért van az, hogy része lehet az Isten által 
kiválasztott (római katolikus) egyházban? Nem zárja ki a választás lehetősége és a 
választottság egymást? 
124. Ha a római katolikus egyház elismeri, hogy más vallásúak, mint a protestánsok 
üdvözülhetnek, nemde azt jelenti, hogy akkor mégiscsak egyházaknak lehet őket tekinteni? 
Vagy mégsem? Hogy van ez? 
125. Nem elgondolkodtató, hogy általában a Mária szobrok és Mária ábrázolások annyira nem 
hasonlítanak egy fiatal zsidó lányra? 
126. Ha a keresztség megtisztít minden bűntől, akkor miért kellenek a jó tettek az 
üdvösséghez? 
127. Ha a keresztség megtisztít minden bűntől, nemde azt jelenti, hogy lehetséges az 
üdvbizonyosság? 
128. Miért háborodnak fel a katolikusok, ha őket evangélizálni próbálják, holott mások 
evangélizálása nekik nagy céljuk? 
129. Vajjon mi történne, ha megtalálnák Mária sírját? 



130. Hogy van az, hogy régebben a katolikusoknak nem volt szabad enniük a mise 
áldozatának vétele előtt, holott Krisztus és tanítványai rögtön megették a páska vacsorát az 
utolsó vacsora részeként? 
131. Ha az embert a bűn csak „megsebesítette”, akkor ez azt jelenti, hogy Krisztus a kereszten 
csupán megsebesült? 
132.A jezsuitákat miért tiltották ki 56 alkalommal különböző európai országokból 400 év 
alatt? 
133. Ha Krisztus „ártatlan áldozat” volt, Akit ellenségei keresztre ítélték, akkor miért 
ismételnék meg ezt az áldozatot a mise áldozatában? 
134. Ha az ostya a mise során valóságosan és csodálatosan átlényegül, akkor miért nem 
társulnak ehhez semmiféle csodálatos események (hiszen Jézus is valóságos borrá változtatta 
a vizet)? 
135. Ugyanúgy lehet személyesen megismerni Máriát is, mint Jézust? 
136. Nem értelmesebb a szentírókat illetve az apostolokat egyházatyáknak nevezni a 
keresztyénség első századainak írói, teológusai és vezetői helyett? 
137. Ha Péter valóban az a kőszikla amelyre az egyház épül, ez azt jelenti, hogy halálával az 
egyház összedőlt? 
138. Mária egyáltalán miért házasodott össze Józseffel, ha szűz maradt volna egész életére 
(lásd Lk. 2,27)? 
139. Milyen bibliai bizonyíték létezik arra, hogy a hagyomány is Isten Szavának tekintendő 
(ugyanis megálapodhatunk abban, hogy a Szentírás az)? 
140. Léteznek olyan katolikus imádságok amikor egyszerre Jézushoz, Máriához, illetve 
Józsefhez imádkoznak. Ez nemde Mária illetve József imádatának számít? 
141. Ha Péter tényleg az első pápa lett volna, akire az egyház összes gondja rábízatik, akkor 
hogyan mondhatja Pál, hogy ő többet tett az Isten ügyéért összes apostolnál (1Kor. 15,10)? 
142. Róma hogyan lehet egyáltalán ökumenéképes amikor az a jelszava, hogy tanításában 
sosem változik („semper eadem”)? És így miért erőlteti az ökumenét a többi felekezetre? 
143. Mit használ Krisztus testének ábrázolása, ha Jézus a Szentlelken keresztül van jelen az 
Övéivel? 
144. Ha a pápa Krisztus földi helytartója, akkor ezek szerint Jézus Krisztus egy tétlen 
távollévő? 
145. Ha létezik apostoli szukcesszió, akkor a pápák nevei miért nincsenek felírva a mennyei 
Jeruzsálem 12 falán? 
146. Miért kell egyáltalán tisztelni/imádni Máriát? Mert ő az Úr jézus Krisztusnak az anyja? 
Mennyire erős érv? Erre azt lehetne mondani, hogy Józsefet azért kell tisztelni/imádni, mert ő 
volt Jézusnak az apja. 
147. Mi van azokkal az emberekkel, akik a földön vannak amikor Jézus éppen visszajön 
ítéletre, és akiknek végig kellene menniük a purgatórium tisztítótüzén? 
148. A katolikusok gyakran azzal vádolják a protestánsokat hogy a Sola Gratia elv 
erkölcstelenséghez vezet. A szandemanianisták illetve az antinomianisták tényleg azt 
mondják, hogy elég az üdvösséghez az evangélium tételeinek értelmi elfogadása. Nemde 
ugyanezt mondja Aquinói Szent Tamás is, aki a katolikus teológia alapjainak megalkotója? 
149. Miben különbözik a katolikus hitbeli és vallási erkölcsi gyakorlat a deizmustól? 
150. A miseáldozat révén megteremteni a Teremtőt? 
151. Amikor az ostya az ember gyomrában elemésztődik, ez azt jelenti, hogy akkor Krisztus 
megsemmisül? 
152. Mi van a vegetáriánus katolikusokkal? Ők hogyan áldoznának, ha a mise áldozat 
Krisztus teste, vagyis húsa? 



153. Ha a katolikusok az egyháztörténelem kezdetén úgy ismerték és tudták dogmáikat, mint 
ahogyan ma kifejtve van, miért teltek el közben évszázadok, illetve egy évezred is, mire 
leírták azt? 
154. Ha az első keresztyén gyülekezetek Jeruzsálemben voltak, akkor miért ül a pápa 
Rómában? 
155. Ha a görögkeletiek tagjai lehetnek az egyháznak, ez nemde szakadozottságot jelent? 
Ugyanis miért nem fogadják akkor ők el azon katolikus tanítást, amely a miseszertartásra 
vonatkoznak? Avagy tényleg üdvösség kérdése, hogy te a pápának legyél alávetve, hogy 
üdvözülhess? 
156. Miért nem alkalmaztak képeket a zsidók az Ószövetségben imádkozáshoz? 
157. Ha a pápa ex katedra tud kijelenteni dolgokat hit és erkölcs kérdésében, akkor miért nem 
jelent ki mindent egyszerre, hogy a katolikusok mindenben 100% biztosak lehessenek (de 
ugyebár az üdvösségükben nem)? 
158. Mi történne, ha a római egyház pápa nélkül maradna? 
159. Mi történne, ha egy pápai ex katedra nyilatkozatát tényleg megcáfolnák? 
160. Miért kell egy kép vagy szobor irányában lehajolni, ha tényleg az imádat csakis Istennek 
szól? 
 
És ami a legfontosabb kérdés: Kihez ragaszkodsz a legjobban, a saját vallásodhoz, vagy 
Istenhez? Ki fontosabb neked, a pápa, aki „szent atyának” nevezi magát, vagy a Teremtő 
Isten, aki maga az Atya? 


