
Vizsgáljuk meg a katolicizmust a Biblia alapján! 
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Péter tényleg pápának tekintette magát? 
 
„A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, 
és a megjelenendő dicsőségnek részese.” (1Pt. 5,1) 
 
A püspök ténylegesen áll a papok fölött? 
 
„...és rendelj városonként prezsbitereket, a miképen én néked meghagytam; ha van 
egyfeleségű férfi, a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei 
vannak. Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen...” (Tit. 1,5-7) 
 
Sőt, hogy is van ez a papsággal? 
 
„És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsősége és 
hatalom mindörökkön örökké! Ámen.” (Jel. 1,6) 
 
lásd még 1Pt. 2,5 
 
Szabad a papoknak összeházasodniuk? 
 
„Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú...” (1Tim. 
3,2) 
 
Ma is folyik apostoli szukcesszió? 
 
„Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem 
szenvedheted, és megkísérteted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem 
azok, és hazugoknak találtad őket.” (Jel. 2,2) 
 
lásd még Jel. 21,14 
 
A pápa tényleg a feje az egyháznak? 
 
„Mert a férj a feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a 
testnek.” (Ef. 5,23) 
 
lásd még 1Kor. 1,12; 1Pt. 5,4 
 
Szabad-e atyának szólítani a papokat? 
 
„Atyátoknak se hívjatok senkit a földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.” (Mt. 
23,9) 
 
Máriának tényleg társszerepe van Krisztus váltságművében? 
 
„És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más 
név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (ApCsel. 4,12) 



 
Máriának tényleg csak egyetlen gyermeke volt? 
 
„És szülé az ő első szülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem 
vala nékik helyök a vendégfogadó házánál.” (Luk. 2,7) 
 
Mária tényleg bűntelen volt? 
 
„Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, És örvendez az én lelkemaz én 
megtartó Istenemben.” (Lk. 1,46-47) 
 
lásd még Luk. 2,22 
 
Hatásos-e Mária, illetve a szentek közbenjárása? 
 
lásd még 1Tim. 2,5; Zsid. 7,26-27.9,24-28; Ef. 2,18 
 
Az emberben van-e bármilyen jó? 
 
„Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó...” (Rom. 7,18) 
 
Az ember tudja keresni az Istent? 
 
„A mint meg van írva, hogy nincsen csk egy igaz is; Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse 
az Istent.” (Rom. 3,10-11) 
 
Az ember a cselekedetek által üdvözül-e? 
 
„Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.” (Rom. 
3,28) 
 
lásd még Hab. 2,4; Rom. 3,20; Ef. 2,8-10 
 
Egyáltalán számítanak a cselekedeteink az üdvösséghez? 
 
„Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: 
Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.” (Lk. 17,10) 
 
lásd még Mt. 5,48; Ef. 2,8-10 
 
Tudhatom, hogy van üdvösségem? 
 
„Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” 
(1Jn. 5,13) 
 
lásd még Lk. 23,43 
 
Hogy is van a kiválasztás? 
 



„A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a Lélek megszentelésében, 
engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék 
néktek bőségesen.” (1Pt. 1,2) 
 
Használnak-e a hosszasan elmondott imádságok? 
 
„Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és 
színlelésből mégis hosszasan imádkoztok: ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra.” (Mt. 
23,14) 
 
Létezik-e purgatórium? 
 
„És mindenekfelett, mi köztünk és ti köztetek nagy közbevetés van, úgy, hogy a kik 
akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem 
jühetnek.” (Lk. 16,26) 
 
Kik a szentek? 
 
„Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő 
szenteknek...” (Ef. 1,1) 
 
lásd még 1Pt. 1,16 
 
Tényleg lehet-e hagyatkozni a szenthagyományra, vagy elég csak a Biblia? 
 
„...hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy hogy annakfelette a mi meg van írva, nem kell 
bölcselkedni...” (1Kor. 4,6) 
 
lásd még 1Tim. 3,16-17; Jn. 20,31; Lk. 16,31; 2Pt, 1,21 
 
Szabad-e képeket illetve szobrokat tisztelni? 
 
„Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn 
a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak.  Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a 
te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!” (2Móz. 20,4-5) 
 
Helyes-e szentek vagy angyalok iránt tiszteletet kifejezni? 
 
„Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben 
tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik” (Kol. 2,18) 
 
Helyes-e a pénteki húsevés tilalma? 
 
„Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt.”, illetve „Ha 
tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan 
kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők: "Ne nyúlj hozzá, ne ízleld 
meg, ne is érintsd!" Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva 
megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések.” (Kol. 2,16.20-22) 


