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Pável Márta 
EGYHÁZ IGAZ VOLTA, KERESZTÉNY ÚTON 

MARADÁS KÉRDÉSE 

Soha nem volt annyira kiélezett a helyzet a Római 
Pápa, és papok, hívek közt, mint ma. Katolikusok - 
ha jól belegondolnak -, egyre jobban veszélyben 

érezhetik az egyház létét köszönve mindezt Ferenc Pápa áldásos-
nak nem mondható tevékenységének is. 
http://petersziklaja.hu/2019/09/ A két egyházi vezető olyan „keresz-
tes imahadjáratról és böjtölésről szólt, amelyben Istenhez esedeznek, hogy 
a pán-amazóniai térségről szóló püspöki szinóduson ne terjesszenek téve-
dést és eretnekséget”. 
Burke bíboros és Schneider püspök szeptember 17-től kezdődően 40 napig 
imára és böjtre szólítanak fel, hogy „szívvel és lélekkel kísérjük” azt az 
eseményt, amely komoly hatással lehet az Egyház életére”. 
 
Baj van, a tradicionális kereszténységi úttól lényeges eltérések mu-
tatkoznak. Erre sok bizonyíték van, pl. amit szisztematikusan ösz-
szegyűjt a  http://petersziklaja.hu oldal.  
Ezen a felületen kulturáltan, alaposan, elemezve közlik a jelenlegi 
Ferenc Pápa tévedéseit. 
Továbbá itt is olvashatóak érdekes cikkek: 

- Dr. Balogh Sándor: Zavaros vizeken evez az Egyház 

- Dr.Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? 

- A II. Vatikáni Zsinat létrehozta a II. Egyházat, amelynek most 
már saját II. Jézusa van 

- Ha Henry Sire óvszereket osztogatott volna a szegényeknek, 
még mindig máltai lovag lenne 

- A Vatikán egy homoszexuális-barát ügyvédi irodát bízott meg 
egy családbarát katolikus portál ellehetetlenítésével 

Sorolhatnám hosszasan, de ennyi most elég. 
A legújabb liberális egyházi megtévesztő beszédből idézek. 
(2019.10. hó) 
Magyar Kuríron: https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-
papa-az-ideologusok-akik-az-egyhaz-ugymond-tisztasagat-akar-
jak-megutik-krisztust  

http://petersziklaja.hu/
http://eucharisztikuskongresszus.hu/BS_hit_364.html
http://eucharisztikuskongresszus.hu/BS_hit_69.html
http://eucharisztikuskongresszus.hu/hit_355.html
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https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-az-ideologusok-akik-az-egyhaz-ugymond-tisztasagat-akarjak-megutik-krisztust
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-az-ideologusok-akik-az-egyhaz-ugymond-tisztasagat-akarjak-megutik-krisztust
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„A Feltámadott itt feltárja, hogy ő egy mindazokkal, akik hisznek benne: 
aki megüti az Egyház egyik tagját, az magát Krisztust üti meg! Az ideo-
lógusok is, akik az Egyház úgymond „tisztaságát” akarják, megütik 
Krisztust!” 

 
Tehát a Pápa akkor összemossa magát Krisztussal, mikor védekez-
nie kell, szinte maga elé tartja Krisztust, mikor a vallások közti kü-
lönbségről beszél, szóba sem jön Jézus Krisztus. 
http://petersziklaja.hu/neves-papok-es-teologusok-nyilt-

http://petersziklaja.hu/neves-papok-es-teologusok-nyilt-levelben-vadoljak-eretnekseggel-ferenc-papat/#more-4455
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levelben-vadoljak-eretnekseggel-ferenc-papat/#more-4455 …”van 
Ferenc pápának egy újabb állítása is 2019-ben – nevezetesen, hogy „a val-
lások sokfélesége Isten akarata” – ezek tételesen fel vannak sorolva a nyílt 
levélben.” 
 
Láthatjuk Ferenc pápa legújabb tanítása szerint, akik az ideológu-
sok - úgy tűnik, azokat nevezi így, akik az erkölcsiéget, a tisztasá-
got, a konzervatív ősi hitet kérik rajta számon, ők az ideológu-
sok…-, tehát akik az egyház tisztaságát akarják, azok szerinte meg-
ütik Krisztust. Ez egy elképesztő mondat nekem (is). Bírálni nem 
lehet azt sem az Egyházban – szerinte - aki sötétség felé vezeti a 
hívő népet! Egy újabb félrevezetés, egy újabb agymosás, egy újabb 
dolog, ami nem Krisztus szájíze szerint való. 
Először is - de éppen csak alig, tegyük meg - menjünk csak vissza 
a teológia rejtelmeibe. Létezik a Szentháromság, s ennek nyomán 
mi a Szentlélek Úristen templomai vagyunk. Biblia 1Kor 6,19-20 
"Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a ben-
netek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagy-
tok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetek-
ben." 
 
Tehát bennünk van az éltető Krisztus lelke. Most ne beszéljünk ar-
ról, hogy ezt a lelket milyen sötét búrákkal, koszokkal és bűnökkel 
vontuk be, s csöndben ott mégis él bennünk a halhatatlan Istennek 
a lelke, ez az, amiért egyáltalán élünk. Pont ezért halhatatlan a lel-
künk, mert tőle van lelkünk! Na most, ha arra kényszerítjük a ben-
nünk lévő krisztusi lelket, hogy végig nézze mindazt amit a földön 
elkövetünk: a sok hazudozást, a gyilkosságokat, a gyűlölködése-
ket, a paráznaságot, a perverziókat, a  másik ember tönkretételét, a 
kizsákmányolását stb.  vég nélkül sorolhatnám, mivel szenvedtet-
jük Isten lelkét, akkor elmondhatom folyamatosan „megütjük” az 
Istent! DE nem azzal, hogy jobbítás miatt - teljesen mindegy kinek, 
de - rámutatunk arra, hogy nem valódi Krisztus követők, akik nem 
az igazi tisztaság útján járnak.  Bárki is teszi, még ha a Pápa is, min-
denkinél – akár bírja a jogos kritikát akár nem…-, rá kell mutatni a 
jobbítás szándéka miatt a hibákra is, s ez nem ideológia! Igen, a 
papok tudnak jól és meggyőzően beszélni, elemezni esteleg kifor-
gatni, de ha hazugságba visznek minket, ellent kell állni. Aki Krisz-
tust követi, aki a Krisztus Egyházának a tanítója, az evangéliumok 

http://petersziklaja.hu/neves-papok-es-teologusok-nyilt-levelben-vadoljak-eretnekseggel-ferenc-papat/#more-4455
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hitelességének és a szövegeknek a magyarázója, egzegezist gya-
korlók, stb. feléjük legalapvetőbb elvárás az, és ez a kötelességük, 
hogy  a legnagyobb tisztaságban legyenek.  Ha nem teszik, akkor 
Krisztust gyalázzák meg! Azt a Krisztust, aki bennünk él, ez alól 
az Egyház és papjai sem kivételek, így nem igaz :„akik az Egyház 
úgymond „tisztaságát” akarják, megütik Krisztust!” 
Úgy tűnik, Krisztust folyamatosan bántják, a hierarchia csúcsától 
lefelé - mert aki többet tud, attól többet is követelnek …-, hogy a 
papok nagyrészt úgy viselkednek, ahogy viselkednek, és hogy a 
pápa megint csak hazabeszél. Már szinte sok szövegükből az jön 
ki; minden jól van így, nem kell tisztának lenni, vértanúknak meg 
törekvőnek stb. „Isten ilyennek teremtett”. Ezt akarják újabban el-
hitetni a keresztényekkel. Már pedig ez sem igaz. Isten senkit sem 
teremett rossznak, sem homokosnak, sem hazugnak, sem csalónak 
stb. Mindenki a maga szabad akaratából lett ilyenné. Csak tükörbe 
kell nézni, ott az okozó. 
Valójában nagyon egyszerű a dolog, mindig azt kell nézni, mit akar 
Krisztus. Ha valóban Krisztus követők vagyunk, minden egyes tet-
tünkben, mindenféle kenetteljes beszédbe, halászgyűrűs féle ma-
gyarázásban csak azt kell nézni, érezni, teljes erővel arra figyelni, 
hogy ez valóban tetszik Istennek, az Ő akarata szerint cselekszünk. 
Minden tettünket és gondolatunkat figyelni kellene /de erre nem 
tanítják meg  a hittanulókat/.  Nézni kellene, ezt így akarná Krisz-
tus is? Bennünk lévő isteni lélek mennyit szenvedhet attól, amit 
végig kell velünk élni, mikor pl. egy állati viselkedésű férfi meg-
erőszakol egy gyereket, vagy nőt. Micsoda aljas vétek, minek tesz-
szük kik az Isten jóságát. 
Gondoljuk meg, ha a papság erre is figyelne vagy így élne, merne 
pedofil, homoszexuális lenni vagy parázna stb. Nem, nem merne! 
De amit már látunk, abból – sajnos - időnként azt kell gondolnom, 
többségükben nem, vagy nem jól hiszik az Istent. Az igaz, lehet 
kevés százalék is, aki Istenben és Istennek él, de sajnos nem sokan. 
De ha a hívők így élnének, akkor ők sem háborúznának non-stop 
egymással. 
Aki ezt tudja és éli is, az már nem tesz olyan dolgokat, amitől pi-
rulnia kéne, mert tudja, Isten elől elbújni, betakarózni, rejtekhelyre 
távozni nem lehet! Bárhol, bármikor tesszük a rosszat, a bűnt, a 
Szentlélek Úristen bennünk szenved. Bele kell gondolni, hogy ez-
zel öldökölik az Urat! S nem azzal, hogy rendre utasítanak, el-
mondják, hogy így nem jó. 
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Így szerintem Ferenc pápának - ha igazi lenne…-, nem ilyeneket 
kellene mondani, hanem  példát mutatva, leges legelöl kéne járnia. 
Mindenkinek, akik Krisztust hirdetik, egyben példamutató életű-
nek, hívőkért kiállónak, az igazi, ortodox katolikusság képviselőjé-
nek kellene lennie. Itt az örökéletre megy a játék, ami nagyon is 
nem játék, hanem az egyetlen lehetséges valóság! 
Persze kérdezem: hol a kontroll? Akik látnak, akik híreket, figyel-
meztetéseket  hoznak a túlvilágról, akik elmélkedésekben tudnak 
Istennel beszélni, a tanítását fogadni, akiknek jelenéseik vannak, 
vagy Szűz Anya szól stb. többnyire el vannak hallgattatva, sőt le 
vannak járattatva. Így pedig kontroll nélkül, több embert juttatnak 
a sötétségbe, mint egy rossz orvos betegeit a halálba. 
Az igaz, hogy nem minden ember misszióra és Krisztus hirdeté-
sére született, és csak azoknak lehet hinni akiknek az élete tükrözi 
Krisztust! Akinek az élete nem tükrözi Krisztust, azokat ki kell 
dobni, azokat el kéne távolítani, azokat nem kell ellátni ruhával, 
szállással stb. Menjenek, mert aki magát és nem Krisztust szolgálja 
annak nincs helye a vezetésben, a lelkipásztorkodásban sem, mert 
rongálják az egész nagy művet. 
 
Prohászka Ottokár 
 
Elmélkedések az evangéliumról (1. kötet) 
162. 
„ ,,Törekedjetek bemenni a szoros kapun'' (Luk. 13,24). A görögben az 
áll, hogy [...]; agonizáljatok e belépésért. Élet-halál harccal vágjatok utat. 
Nem mást kell legázolnotok, hanem magatokat keményen fognotok. -- 
Nem kimélek semmit, hogy a keskeny útra, a pontos törvénytartásra, 
szenvedélyeim, hajlamaim fegyelmezésére, önmegtagadásra, áldozatkész-
ségre szorítsam magamat ,,corde magno et animo volenti'', lélekkel, mely 
akarni tud.  … 
163. 
 Tudomány, művészet, finomság, elegancia, elôkelôség, rang, állás ajánl-
ják ôket; de vigyázzatok, aki Krisztust tagad, az lelketeket tépi szét. Ôk 
tépnek és szaggatnak, -- világot akarnak Isten nélkül, Krisztust csodák 
nélkül, evangéliumot egyház nélkül, egyházat pápa nélkül, embert lélek 
nélkül, lelket halhatatlanság nélkül... íme, a ragadozók! Mennyi finomság 
a vizitekben, zsurokban, s mily ignorálása templomnak, Oltáriszentség-
nek. Sok szellemesség, mindennel-törôdés, de sötét, szégyenletes tudatlan-
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ság hit s lelki élet körül. Lovagiasság, elôkelôség lépten-nyomon, de gyű-
lölet hittel, kegyelemmel szemben, mintha ördögi magnetizmus befolyása 
alatt állnának. 
 
A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA Párt 
elnöke, 35 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és vezetője. 
Két könyve jelent meg (Akinek füle van a hallásra, az hallja meg, valamint A 
misztikus teológia alapjai) és egy Hazafelé címmel folyamatban van. 
Publikációi megtekinthetőek a www.aqp.hu valamint a Magazin és Túllépés 
számaiban is. 

 

 
Szeibert Márton 

ELMÉLKEDÉS KRISZTUS TANÍTÁSÁRÓL 

 
Kicsit távolról szeretném megközelíteni a témát. 
Szokták mondani, hogy a mai európai értékek, az 

emberi jogok 3 pilléren állnak: keresztény etika, 
római jog és görög filozófia. Amikor keresztény ta-
nításról, vagy Jézus tanításáról beszélünk, akkor 

az emberek többsége a keresztény etikára asszociál, azokra a ta-
nításokra, amik még az ateista etikával is sok helyen összeegyez-

tethetőek. Az európai kultúrában többnyire vallástól függetlenül 
hasonlóan gondolkozunk a jó és a rossz cselekedetekről. Például 
nem jó dolog embert ölni (vannak távoli társadalmak, hitrendsze-

rek, ahol ez nem egyértelmű), de jó dolog önzetlen segítséget nyúj-
tani valakinek. Ehhez hasonló etikai tanítások azonban Jézus 
kora előtt is léteztek. Vajmi keveset tudunk Jézus tanításáról, ha 

azt alapvetően egy etikai rendszernek gondoljuk. A felebaráti sze-
retet, a jótékonykodás, az irgalmasság cselekedetei csupán csak 

egy tört része az egésznek. 
 
Jézus azt az utat mutatta meg, ami a lények végső boldogságának 

az útja. Ez az út szükségszerűen tartalmazza azokat az elemeket, 
amik a földi élet élhetőségére vonatkoznak. Ez egy olyan tanítás, 

ami az egész embert, testestül-lelkestül fel akarja emelni. Ezért 
gyógyította meg Jézus a testi nyomorban szenvedőket, ezért adott 
ételt az éhezőknek, hiszen az emberi létezés feltételei ezek, de to-

vább megy ennél, és olyan lelki tanítást nyújt, amivel aztán a ké-
sőbbi fizikai küzdelmek összezsugorodnak. Jézus egészséges, jó-
zan, kiegyensúlyozott emberekké akar alakítani minket. A mai 

ember, aki már Istent sem hiszi, nagyon kiegyensúlyozatlan, be-
teg.  

 

http://www.aqp.hu/

