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Papež nad vsemi
Po ideologiji katoliške cerkve so vsi podrejeni papežu, tako

»navaden« človek, kler kot tudi predsednik države. Suverenost
ne pripada ljudstvu, ki je zgolj množica, niti državi kot takšni,
marveč papežu, ki to svojo suverenost delno in pogojno prenaša
na nižje kleriške ravni. Papež je tudi nad samo cerkvijo, in kot
to vsaj smiselno izhaja cerkvenega nauka, tudi nad samim
Kristusom oz. Bogom.

Gregor VII.: vsi vladarji so podrejeni papežu
Papež Gregor VII., ki naj bi zastrupil šest škofov, je izdal

dokument Dictatus Papae, s katerim je utemeljil nadrejenost
papeža vladarjem na svetu, kar pomeni, da je papež vrhovni
vladar sveta. Svoja načela je leta 1075 zapisal v 27 kratkih iz-
točnicah: »Rimsko Cerkev je ustanovil Gospod; rimski škof
edini lahko postavlja druge škofe; njegovi legati imajo primat
pred vsemi drugimi škofi na koncilih; papež ima pravico izdajati
zakone, ustanavljati nove cerkvene občine, deliti bogate škofije
ali združevati revne, spreminjati navadne samostane v opatije
ali obratno; samo papež sme uporabljati znamenja cesarske časti
in samo njemu morajo drugi poljubljati noge, samo njegovo ime
se sme imenovati v cerkvah; odstavlja lahko cesarje in kralje,
duhovnike posvečuje za vso Cerkev; tisti, ki jih on posveti, ne
smejo opravljati nobene vojaške službe, od škofov pa ne smejo
sprejemati nobenega višjega položaja. Papež je nad Cerkvijo –
ali ni mar tudi učitelj nad učenci? Brez papeža nista mogoča
nobena sinoda in noben kanonični zakon; nihče ne more
izpodbijati papeževe sodbe, nihče mu ne more soditi, nihče ne
sme obsoditi kogarkoli, ki se sklicuje na Sveti sedež; vse po-
membne zadeve se rešujejo pred Svetim sedežem; Cerkev se
nikoli ne zmoti, papež pa je svet po zaslugi svetega Petra. Kdor
ne veruje tega, kar veruje Cerkev, ni katoličan; papež lahko
svoje podložnike odveže prisege, ki so jo dali nepravičnemu
vladarju».95 Papežu pa so po cerkvenem nauku podrejeni seveda
tudi vsi drugi ljudje. Biti član katoliške cerkve oz. podvržen
papežu je neobhodno potrebno za zveličanje in izognitev več-
nemu peklu. Papeževa nezmotljivost, seveda po cerkvenem nau

95 Večni koledar papežev, str. 111.
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ku, je obstajala torej že pred formalno razglasitvijo bule o pa-
peževi nezmotljivosti iz leta 1870.

Kdor se zoper odločitev papeža pritoži na vesoljni cerkveni
zbor ali na škofovski zbor, se kaznuje s cenzuro.96 Kaj je cen-
zura? Huda cerkvena kazen – mogoče celo odhod v večni pekel!
V večno trpljenje. Večni pekel je izraz neverjetnega cerkvenega
sovraštva do drugače mislečih ali verujočih! Ali je to nauk
Jezusa iz Nazareta? Ali Boga Stvarnika?

Bonifacij VIII.: vsi ljudje so podrejeni papežu
Papežu pa so po cerkvenem nauku podrejeni seveda tudi vsi

drugi ljudje. Biti član katoliške cerkve oz. podvržen papežu je
neobhodno potrebno za zveličanje in izognitev večnemu peklu,
pravi bula Unam Sanctam papeža Bonifaca VIII. iz leta 1302.
»Izjavljamo, predpisujemo in odločamo, da so vsa človeška bitja
podložna rimskemu papežu in da nihče ne more priti v nebesa,
kdor tega ne veruje,« je v tej buli zapisal papež. V buli Ausculta
fili pa je papež Bonifacij VIII. še dejal: »Bog nas je postavil nad
kralje in bogataše, da bi v njegovem imenu ruvali, uničevali,
kvarili, raztresali, gradili, sadili».97 Kateri bog ga je postal nad
kralje in bogataše, seveda ni povedal. To je bil lahko samo bog
uničevanja, bog podzemlja, saj se samo v njegovem imenu lahko
uničuje, ruvlje, kvari … Bog Stvarnik nima s tem ničesar skup-
nega. Seveda pa tudi Jezus, Kristus, ne.

Kdor se zoper odločitev papeža pritoži na vesoljni cerkveni
zbor ali na škofovski zbor, se kaznuje s cenzuro.98 Kaj je cen-
zura? Huda cerkvena kazen – mogoče celo odhod v večni pekel!
V večno trpljenje. Večni pekel je izraz neverjetnega cerkvenega
sovraštva do drugače mislečih ali verujočih! Ali je to nauk
Jezusa iz Nazareta? Ali Boga Stvarnika? Včasih je treba do-
ločene stvari ponoviti.

Usmerjevalec zemeljske oble
Pri verskem obredu kronanja, s katerim so papeža uvedli v

njihovo funkcijo, so vse do 20. stoletja papežu dejali, da je oče
vseh knezov in kraljev ter usmerjevalec zemeljske oble.99 V

96 Zakonik cerkvenega prava, kan. 1372.
97 Večni koledar papežev, str. 49.
98 Zakonik cerkvenega prava, kan. 1372.
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zvezi s tem se postavi vprašanje, kaj papež usmerja? Če se po-
gleda v svet, se vidi, kaj se dogaja: na vsakem koraku naravne
katastrofe, vojne, prepiri, bolezni, morjenje živali, uničevanje
narave … Ali je papež tisti, ki vse to usmerja oz. pošilja nad
ljudi in naravo? Ali je torej on tisti, ki usmerja zlo v to družbo?
Če je tako, potem je on zli oz. hudobni oče, kajti Sveti oče iz
nebes ne pošilja zla na ta svet. Papež potem ni namestnik Jezusa,
temveč satana! Kajti samo satan je lahko tisti, ki usmerja zlo k
ljudem in drugim živim bitjem.

Če pa papež ni namestnik satana, temveč svetega očeta, po-
tem bi moral vedeti, kako se lahko preprečijo naravne katastrofe,
bolezni, vojne … In bi usmerjal ljudstvo na pot dobrega, pri če-
mer bi bil sam vzgled. Kaj piše v bibliji: ko so učenci sedeli v
čolnu in se bali viharja, je Jezus umiril vihar in veter.100 Jezus
je imel moč nad naravo, torej je v nekem smislu usmerjal ze-
meljsko oblo oz. njen del. Kaj pa papež, ki naj bi bil njegov na-
mestnik na Zemlji?

Zakaj cerkev sedaj pri kronanju papeža ne izreka več uvod-
nih besed glede usmerjevalca zemeljske oble? Zakaj? Ljudje
vedno bolj analitično razmišljajo in bi cerkev hitro razkrinkali!?

Leta 2016 je nemška veleposlanica pri Svetem sedežu Anne-
tte Schavan dejala: »Papež Frančišek ima v Evropi usmerjevalno
vlogo, s svojimi povabili k spoštovanju vrednot in osebnim rav-
nanjem je kompas za negotovo Evropo«.101 Veleposlanica se ne
moti: papež že dolgo »usmerja« Evropo, toda njegovo usmer-
janje gre v smeri propada Evrope. Enako velja za ostale dele
sveta. Kakšne vrednote papež zagovarja, je razvidno iz cerkve-
nega nauka in zgodovine. Ali papež Frančišek ne podpira ubi-
janja in uničevanja v Ukrajini? Ali ni to na neki način usmerjanje?

Giuseppe Mazzini, soustanovitelj moderne Italije leta 1866,
je dejal: »Današnje papeštvo je mrlič, neprimeren celo za
galvanske poskuse – to je religija laži, večni vir pogubljenja in
nemoralnosti za narode, posebej pa za našega, ki na svojem srcu
trpi ta vrhunski vzgled groze in laži». Ali se je zmotil? Ali ne
veljajo njegove besede tudi danes?

99  Kdo sedi na Petrovem stolu, 1. del., str. 104.
100 Kdo sedi na Petrovem stolu, 1. del., str. 105.
101 Družina, 17.1.2016.



72

Dogma o papeževi nezmotljivosti
Dogmo o papeževi nezmotljivosti je proglasil papež Pij IX.

leta 1870, sprejeta pa je bila na prvem vatikanskem koncilu, ki
se je začel leta 1860. Glasi se: »V slavo Boga, našega Odre-
šenika, v povišanje katoliške vere, v zveličanje krščanskih naro-
dov s soglasjem cerkvenega zbora učimo in dokončno določamo
kot od Boga razodeto resnico: Kadar rimski škof govori z
najvišjo učiteljsko oblastjo [ex cathedra], to se pravi, kadar pri
izvrševanju službe pastirja in učitelja vseh kristjanov s svojo
apostolsko oblastjo dokončno določa, da se mora celotna
Cerkev držati kakega verskega ali nravnega nauka, tedaj ima
na osnovi božje pomoči, ki mu je obljubljena v svetem Petru,
tisto nezmotljivost, s katero je božji Odrešenik hotel obdariti
svojo Cerkev pri dokončnih odločitvah v verskih in nravnih
naukih. Zato so takšne dokončne odločitve rimskega škofa
nespremenljive po sebi in ne na temelju soglasja Cerkve».102

Papež hoče imeti absolutno oblast nad vsem: onstranskim in
tostranskim – ljudmi in dušami. Gre tudi za prefinjen politični
instrument za povečevanje cerkvene moči in podrejanje svetne
oblasti cerkveni. K temu naj bi pripomogla še ena dogma, ki je
bila sprejeta na istem koncilu. Papežu po tej dogmi pripada tudi
»univerzalni jurisdikcijski primat«, kar pomeni, da ima rimski
škof prvenstvo nad celotnim svetom. Ima prvenstvo nad vsemi
cerkvami, je oče krščanstva, vsi so mu podrejeni, je sodnik vseh
vernikov, njegova oblast je najvišja na zemlji, zato njemu ne
more soditi nihče ...103 Kdor ne sprejme te dogme, ne more biti
odrešen in gre v večni pekel. Ta dogma je zahteva za svetovno
oblastjo papeža in predpostavlja primat kanonskega prava nad
državnim pravom. Papež sodi vsem, nihče pa njemu! Ali ne gre
pri vsem tem za »duhovni« imperializem in totalitarno orga-
nizacijo s totalitarno ideologijo? Katolik oz. »kristjan« mora
obema dogmama verjeti in slediti, sicer mu grozi najstrožja
cerkvena kazen, to je izobčenje.

O. C. Lambert v knjigi Roman Catholicism und American
piše: »Pod kontrolo Cerkve sta dva meča, torej dve moči, du-
hovna in posvetna. Obe moči sta v oblasti Cerkve, duhovna moč
v Cerkvi je v rokah duhovščine, posvetna moč pa je pod
102 http://sl.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE_Pij_IX (12.5.2013).
103 Kobni papa, str. 44.
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vodstvom duhovne moči. En meč mora biti podrejen drugemu:
zemeljska moč se mora podrediti duhovni avtoriteti [...]
duhovna moč ima pravico ustanoviti in voditi posvetno moč, in
pravtako soditi tej moči, če se ne obnaša pravilno«.104 In: »Papež
je vse in nad vsem, on lahko spremeni kvadratne predmete v
okrogle«. Nadalje: »Papež lahko določi, da tisto, kar je napačno,
postane pravilno. Papež lahko spremeni naravo stvari«.105 Papež
nad samim Bogom?! Pomočnik satana nad Bogom?

Ignaz von Dollinger, nemški katoliški zgodovinar, je pos-
varil svet zaradi izjemne papeške moči: »Papeška avtoriteta je
brezmejna, nepreračunljiva, lahko kaznuje vsakogar, ker je po
katoliškem nauku nezmotljiv, lahko ustvarja kakršnakoli pra-
vila, doktrine, zahteve, ki postanejo nesporne verske resnice.
Nihče ga tudi ne more kaznovati, kajti kot so katoliški kanonisti
zapisali: 'Sodišče Boga in papeža je eno in isto'«.106 Kaj je rekel
Jezus? Zelo preprosto: moje kraljestvo ni od tega sveta! Kaj ima
Jezus skupnega z vsem tem, je kristalno jasno: ničesar.

Znani publicist in poznavalec cerkve Avro Manhattan je o
papežu rekel: »Papež je absolutni vladar, ki mu gre zadnja be-
seda v vseh verskih, moralnih, administrativnih, diplomatskih
in političnih vprašanjih … Papež je zadnji absolutni vladar na
Zemlji, ni ga političnega diktatorja, ki bi mogel primerjati svojo
oblast s papeževo oblastjo«.107 In še enkrat Avro Manhattan:
»Nekdanji kolumbijski predsednik dr. Mariano Ospian Perez je
avgusta 1946 kratko in jedrnato dejal, da je vodil državo 'v
skladu s principi papeških enciklik' in nič drugače«.108 Nekdanji
ameriški predsednik Ronald Reagan je pred Združenjem na-
rodne katoliške izobrazbe dejal papežu: »Hvaležen sem vam za
vašo pomoč pri oblikovanju ameriške politike, ki odseva božjo
voljo. In veselim se nadaljnjega vodstva od vaše svetosti».109

Kako papeško nezmotljivost razlaga katoliški klerik p.
Branko Cestnik? »Dogmo o nezmotljivosti je treba razlagati kot
tesno povezano s skrivnostjo Cerkve. [...] Na dlani je tudi, da
ta dogma ‘psihološko’ in ‘politično’ krepi vlogo rimskega škofa
104 Cerkvena prevara z etiketo, str. 109.
105 Cerkvena prevara z etiketo, str. 111.
106 Cerkvena prevara z etiketo, str. 124.
107 Misteriji, december 2012.
108 Cerkvena prevara z etiketo, str. 123.
109 Cerkvena prevara z etiketo, str. 123.
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v odnosu do drugih škofov in vsega vernega ljudstva».110 Kaj
pa je skrivnost cerkve? Vse, o čemer cerkev noče ali na kaj ne
zna odgovoriti?! V dokumentu Dominis Iesus iz leta 2000 ka-
toliška cerkev pravi, da je ona edina prava cerkev, ki ima še
vedno ekskluzivno ter absolutno pravico razlagati božjo be-
sedo.111 Cerkev se ne da!

Kako veliko moč ima papež, kaže tudi dogodek v hrvaški
Istri. Ko je prišlo do spora med poreškim škofom in italijanskimi
benediktinci glede samostana Dajla, je papež za en dan razrešil
poreškega škofa, imenoval drugega, da je naredil to, kar poreški
ni hotel, torej podpisal soglasje za prenos samostana na bene-
diktince, nato pa je zopet umestil prvega škofa.112

Še enkrat. Kaj je rekel Jezus? Zelo preprosto: moje kraljestvo
ni od tega sveta! Kaj ima Jezus skupnega z vsem tem, je
kristalno jasno: ničesar.

In še nekaj. Priznani psihologi in psihiatri menijo, da je imel
Pij IX. nenormalno osebnost oz. nenormalne poteze vse tja do
shizofrenije. Imel je tudi razna videnja, npr. videnje device Ma-
rije, od katere naj bi dobil nauk o papeški nezmotljivosti.113

Posledice papeževe nezmotljivosti
Papež je dobil z dogmo o nezmotljivosti popolno oblast v

katoliški cerkvi. Mogoče bi bilo celo reči, da je ta cerkev
njegova last. Ne odgovarja nobenemu človeku, nad njim ni so-
dišča. Samostojno, brez soglasja ali posveta drugih, lahko spre-
minja pravila ali uvaja nova, razglaša dogme, spreminja obrede,
podeljuje odpustke, razglaša blažene in svetnike, imenuje škofe
in kardinale ali jih odstavlja, ustanavlja škofije, cerkvene uni-
verze, pošilja duše v cerkveni večni pekel …, odloča o kato-
liških praznikih, izdaja razne cerkvene dekrete, odloke, bule …,
deluje kot razsodnik, uvaja cenzuro in druge kazni, ustanavlja
razna sodišča in imenuje sodnike, spreminja cerkveno pravo,
varuje cerkveno doktrino pred odkloni, lahko napove vojno,
upravlja s celotnim cerkvenim premoženjem … Kdo še ima
takšno oblast v svoji državi? Ni ga videti!

110 Družina, 7.4.2013.
111 Mali katekizem, str. 143.
112 Delo, 18.2.2013.
113 Warum auch Hans Kung die Kirche nicht retten kann, str. 110.
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Papež lahko odredi odstranjevanje vsega, kar nasprotuje veri
ali zveličanju duš. Takoj lahko ukaže ubiti vse tiste, ki storijo
prekrške, za katere biblija zahteva smrtno kazen. Zakaj tega ne
stori, če je biblija po nauku cerkve božja beseda? Saj umor kr-
šiteljev zahteva katoliški bog! Zakaj papež Frančišek ne zahteva
usmrtitev vseh tistih, za katere biblija zahteva smrtno kazen?
Ali ne bilo najbolje, da bi on sam usmrtil vse geje, ki so v Va-
tikanu, teh pa naj bi bilo kar nekaj, in s tem dal vzgled ostalim
katolikom, da ravnajo enako! Česa ga je strah? Seveda dobro
ve, kakšna bi bila v tem primeru reakcija javnosti in države ter
je zato »tiho«. In čaka na boljšo priložnost!

Koliko vernikov verjame v papeževo nezmotljivost? Po vsej
verjetnosti številka hitro pada. Kaj pa neverniki?

Odstraniti vse, kar ni katoliško
Katoliška cerkev trdi, »da 'nihče, ki je zunaj katoliške Cer-

kve, ne le pogani', ampak tudi ne Judje ne krivoverci ali od
edinosti ločeni (schismatici), ne morejo biti deležni večnega
življenja; šli bodo marveč v večni ogenj, pripravljen hudiču in
njegovim angelom (Mt 25,41), če se ne bodo pred koncem
življenja njej (Cerkvi) priključili [...]«.114 Poleg tega še trdi, da
»Cerkev ima v moči svoje božje ustanovitve dolžnost, da kar
najvestneje varuje zaklad božje vere neokrnjen in nedotaknjen
ter da stalno z največjo gorečnostjo čuje nad zveličanjem duš.
Zato mora z največjo skrbnostjo odstranjati in izločati vse tisto,
kar utegne nasprotovati veri ali kakorkoli postavljati v nevarnost
zveličanje duš. – Zaradi tega ima Cerkev na temelju tiste oblasti,
katero ji je zaupal njen božji ustanovitelj, ne le pravico, temveč
tudi dolžnost, da ne le trpi, marveč da prepoveduje in obsoja
katerekoli zmote, če tako zahtevata neokrnjenost vere in zve-
ličanje duš«.115

To je sedaj veljavni katoliški nauk. Poleg krvave biblije je
tudi to podlaga za zločine, ki so bili in še bodo storjeni na krilih
cerkvene ideologije. Kaj ima to opraviti z Bogom, ni znano! Ali
pa bi lahko rekli, da nič!

114 Vera Cerkve, str. 202.
115 Vera Cerkve, str. 203.
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Psihološki in drugi vidiki papeža Frančiška
Med letom iz Južne Koreje, kjer je bil leta 2014 na obisku,

je papež Frančišek v pogovoru z novinarji, dejal, da ima nekaj
težav z živci. »Dobro moram zdraviti svoje živce in jim vsak
dan dajati čaj mate,« je dejal papež. Še enkrat papež: »Ena tak-
šnih nevroz je, da sem preveč rad doma».226

Papež Frančišek je v zgornjem pogovoru omenil svojo nev-
rozo in živce. V nekem drugem pogovoru pa je omenjal še svo-
jega psihologa. Kaj to pomeni? Ali ima papež psihične težave?
Ali ima cerkveni sveti oče psihične težave? Tisti, ki se ima za
Kristusovega namestnika, ima psihične težave?

Mladi J. Bergoglio želel postati mesar
Papež Frančišek je februarja 2022 nastopil v pogovorni od-

daji Takšni so časi (Che tempo che fa) na tretjem programu
italijanske televizije Rai. Na vprašanje voditelja oddaje »kaj je
papež kot otrok želel postati [...]«, je papež odgovoril: »Povedal
bom nekaj, nad čimer se boste zgrozili. Najprej sem želel postati
mesar. Ko sem šel po nakupih z mamo ali babico, sem videl
mesarja, ki si je v žep predpasnika tlačil denar, in to se mi je
zdelo zanimivo (nasmejano)«.227

Papež res ni postal mesar, toda to ne pomeni, da nima pove-
zav z mesarji. Rad namreč uživa zrezke, še posebej argentinske
goveje. Kot pravi papežev glavni življenjepisec Englisch, Fran-
čišek rad vidi, da mu postrežejo telečjo pečenko. Ne brani se
niti rib. Torej, njegova poveza z mesarji obstaja, je pa krvava,
saj uživa sadove njihove krvave dejavnosti. In ta krvava de-
javnost destabilizira notranjost oz. duhovnost tako mesarja kot
tistega, ki uživa meso. Ali se lahko doseže višji duhovni nivo,
če se živali muči, ubija, lovi ali na kakšen drug način zlorablja?
Kako bo papež Frančišek prišel na višjo duhovno raven, če pod-
pira mučenje in klanje živali, torej bitij, ki jih je ustvaril Bog.
Kako bo prišel na višjo duhovno raven, če podpira lov in s tem
ubijanje živali ter druge oblike mučenja živali? Pa tudi druge
dele narave?

226 Večer, 20.8.2014.
227 https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/621639c26ac57/papez-
francisek-nisem-svetnik (20.7.2022).
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Nad papežem se človek lahko zgrozi. Koliko krav je moralo
umreti nasilne in krvave smrti, da se je nasitil papež? In koliko
drugih živali je pojedel Frančišek? In to ne samo on. Papežev
je bilo več kot 200 in verjetno so vsi bili mesojedci. Po zakonu
»kar seješ, to žanješ«, ki je del biblije, bodo pač morali pretrpeti
vse tisto, kar so povzročili živalim.

Pa še nekaj. Mogoče pa je papeža Frančiška pri mesarju
navdušilo to, da je očitno imel mnogo denarja, krvavega denarja.
Mogoče si je takrat želel imeti mnogo denarja. Ta želja se mu
je kot visokemu kleriku vsekakor uresničila. Tudi sedaj, saj kot
papež sedi na milijardah. In ne samo to: je tudi oseba, ki upravlja
celotno cerkveno premoženje, torej premoženje v vrednosti več
1.000 milijard evrov!

Preprost človek?
J. Bergoglio si je kot papeško ime izbral ime Frančišek v

spomin na Frančiška Asiškega, zavetnika šibkih in revnih. Ta
je namreč znan po tem, da je skrbel za revne in ponižne, kar naj
bi bila tudi naloga novega papeža. J. Bergoglio je kot škof obis-
koval revne četrti, uporabljal javni prevoz in živel v majhnem
stanovanju in ne v škofovski rezidenci. Kot kardinal se je močno
zavzemal za revne, zato je dobil ime kardinal revnih. Je tudi
vnet ekolog in zagovornik socialne pravičnosti. Zaradi njegove
skromnosti so ga v javnosti že poimenovali Papež Simpati-
kus.228 Zavrnil je zlati križ, ki so ga nosili papeži pred njim. Je
ljubitelj tanga in nogometa, navijač domačega kluba San Lo-
renzo, na kolesarskem tekmovanju Giro d'Italia (2013) pa je
blagoslovil rožnato majico, ki je namenjena vodilnemu kole-
sarju.229 O vsem tem so pisali mediji.

Ali je preprostost J. Bergoglia iskrena ali pa se pod njo skriva
kaj drugega?

Sveta Marta papežu prihrani psihologa
»Tu sem ostal, ker mi je to svetoval moj psiholog. Ne morem

namreč biti sam. Samota mi ne dene dobro. Tam sem, da sem
med ljudmi». »To mi ugaja,« so še njegove besede».230 S temi
228 7dni, 20.3.2013.
229 Dnevnik, 4.5.2013.
230 https://radio.ognjisce.si/sl/144/svet/11305/ (17.10.2022).
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besedami je pojasnil, zakaj še vedno stanuje v vatikanskem Do-
mu svete Marte. Papež Frančišek je tudi malce opisal ta dom:
»Tam stanujem s kakšnimi 40 duhovniki in škofi, ki delajo pri
Svetem sedežu. V njem je približno 130 sob in vedno obe-
dujemo skupaj. Pri obedih se srečujem z veliko različnimi ljud-
mi. To mi ugaja».231

Očitno je papež rad med ljudmi. Zakaj? Ali je rad v središču
pozornosti? Zakaj ne more biti sam? Ali nima dovolj energije
za življenje oz. delovanje, če je sam? Če nima nekdo dovolj
energije za življenje, kje jo lahko dobi: pri Bogu ali kje drugje?
Kako se dobi pozitivna energija, torej energija za življenje,
Božja energija? Samo z življenjem po Desetih Božjih zapovedih
in Jezusovem Govoru na gori! Če papež nima (dovolj) energije,
ali to pomeni, da ne živi po Božjem nauku, vsebovanem v prej
omenjenih zapovedih in govoru? Če ne živi po tem, po čem
potem živi? Mogoče po zapovedih boga podzemlja? Kakšna pa
je njegova energija? Pozitivna ali negativna? Kakšno energijo
sproščajo ubijanje, prešuštvovanje, laganje, kraja, ki so osnovne
lastnosti boga podzemlja, boga uničevanja?

Poleg tega prihrani denar, kajti ko bi tam stanoval sam, bi
gotovo moral veliko denarja izdati za obiske pri psihologu, je
še dejal papež Frančišek julija 2013 v intervjuju za brazilsko
televizijo Globo.232 Ali ima takoimenovani sveti oče svojega
psihologa? Ali ima papež psihične težave, da potrebuje psi-
hologa? In če jih ima, ali je lahko na čelu več kot milijarde ljudi?
Očitno da. Kako bi lahko imenovali nekoga, ki ima psihične
težave? Psihični bolnik, če to traja dalj časa?! Ali kako drugače?

Frančišek potrebuje psihološko bližino ljudi
Papež je v pogovoru za argentinski list La Voz del Pueblo

dejal, da potrebuje psihološko bližino ljudi. »Dajejo mi po-
zitivno energijo,« so njegove besede.233 Ali je papež odvisen
od drugih? Ali je papež odvisnik? Ali nima svoje pozitivne ener-
gije, da potrebuje tujo? Ali jo ima premalo? Sveti oče, seveda
po cerkveni razlagi, pa odvisnik od drugih, od psihološke bližine
ljudi? Da cerkveni sveti oče in samooklicani namestnik Kristusa

231 https://radio.ognjisce.si/sl/144/svet/11305/ (17.10.2022).
232 https://radio.ognjisce.si/sl/144/svet/11305/ (17.10.2022).
233 Družina, 7.6.2015.
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na Zemlji ne bi imel dovolj pozitivne energije? Ali papež živi
na tuj račun, na račun tuje pozitivne energije?

Ali dobi papež pozitivno energijo tudi, ko se srečuje s trgovci
z orožjem – ti se namreč pogosto oglašajo pri njem. Razni pred-
sedniki držav, npr. ameriški, nemški, ruski, predstavniki naj-
večjih izvoznic orožja so v tem smislu simbol negativnosti. Ali
lahko nekdo dobi pozitivno energijo od nekoga, ki predstavlja
nekaj zelo negativnega? Ali je mogoče dobiti pozitivno energijo
od diktatorjev – tudi mnogi od njih so bolj ali manj stalni gostje
pri papežu? Ali pa vsi ti prinašajo v Vatikan negativno energijo,
ki se povezuje z izjemno velikim potencialom negativne ener-
gije svetega sedeža oz. Vatikana. In na vrhu tega negativnega
potenciala je papež! Ta negativna energija pa »vlada« v svetu,
kar je razvidno iz stanja sveta, saj prevladujejo nasilje, pobi-
janje, mučenja, vojne, prepiri, kraje, laži …, kar vse je del cerk-
vene nasilne starozavezne ideologije in s tem podzemlja. Ta
uničuje svet.

Frančišek po pomoč k psihoanalitičarki
Leta 2017 je Frančišek razkril, da je pri 42 letih, ko je bil

predstojnik jezuitov v Argentini, potreboval pomoč psihoana-
lize. Tako je šest mesecev enkrat tedensko hodil na psihoanalizo
k neki zdravnici in psihoanalitičarki, sicer judinji.234 Kar je za-
nimivo, saj je cerkev vedno tako ali drugače preganjala jude –
med drugim jih je in še vedno jih obtožuje za krive Jezusove
smrti. Pregon judov s strani cerkve se nadaljuje, saj je proti njim
glavni cerkveni »vojščak« apostol Pavel, biblija je glede tega
jasna. Zanimivo pa je tudi to, da je hodil po pomoč k ženski,
torej ženski psihoanalitičarki! Ali niso ženske tiste, ki morajo
molčati? Kaj je že rekel apostol Pavel glede žensk?

»Bila je zelo dobra, zelo profesionalna. To mi je zelo poma-
galo v trenutku življenja, ko sem moral razjasniti določene stva-
ri«, je tudi dejal.235 Očitno je, da s psiho papeža Frančiška takrat
ni bilo vse dobro. Zakaj se papež ni obrnil na Boga? Ali od njega
ne bi dobil pomoči? Ali takrat ni verjel v vsemogočnost Boga?
Ali je psihoanaliza bolj učinkovita od Božje pomoči?

234 https://www.rtvslo.si/svet/papez-francisek-razkril-da-je-poiskal-pomoc-
psihoanaliticarke/431506 (2.9.2022).
235 https://onaplus.delo.si/papez-uteho-nasel-v-psihoanalizi (12.8.2022).
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Frančišek: slabič sem in boječka
Papež Frančišek je dejal, da je mogoče, da ga bodo ubili v

atentatu. V zvezi s tem je prosil Boga, naj poskrbi, da ga ne bo
bolelo, ker je slabič in boječka. Frančišek: »Življenje je v rokah
boga. Rekel sem mu: 'Skrbiš zame. Če je tvoja volja, da bom
umrl ali se mi bo kaj zgodilo, te prosim samo tole – naj me ne
boli. Kar se fizične bolečine tiče, sem zares slabič.'«236 Papežu
Frančišku naj bi takrat grozili pripadniki Islamske države, saj
je zanjo glasnik lažne resnice. Ubili naj bi ga z bombo na Fili-
pinih, in sicer v Manili, ko je bil tam na obisku. Atentat naj bi
preprečila filipinska vojska.237

Boječka in slabič – super lastnosti najvišjega dostojanstve-
nika katoliške cerkve. Boječka in slabič vodi več kot milijardo
ljudi. Zanimivo! Ali je tudi Jezus iz Nazareta tako govoril?
Torej, da je slabič in boječka! Kaj bi bilo, če bi tako govoril
Jezus iz Nazareta, ko so ga prijeli vojaki in nato križali. Še
posebej, če zaradi strahu ne bi naredil tega, kar je moral. Kakšna
bi bila potem situacija danes?

Islamska država pravi, da je papež glasnik lažne resnice.
Moti se, papež je verski lažnivec in ne glasnik lažne resnice. Ta
namreč ne obstaja, obstaja samo resnica ali laž. Lažna resnica
ni tako nič drugega kot laž. Malce za šalo bi bilo mogoče reči,
da je papež resnični lažnivec. V bistvu pa se Islamska država
ni zmotila, saj je lažna resnica laž, glasnik lažne resnice pa je
lažnivec.

»Frančišek ima hude težave znotraj rimske kurije. Boji se,
da ga bodo zastrupili. Zato obeduje skupaj z delavci v Vatikanu.
Vsakič pri drugi mizi. Ne napove, kje bo jedel,« pravi filozof
Umberto Galimberti.238 Vsekakor zanimiva informacija.

Papež kot največji klerikalec
Papež Frančišek je dejal: »Če se pred menoj znajde kleri-

kalec, v hipu postanem antiklerikalen». Ali je bil papež, preden
se je pred njim znašel klerikalec, sam klerikalen? Če pa pred
njim ni klerikalca, ali je potem to on sam? Sicer pa papež ne

236 Slovenske novice, 14.3.2015.
237  https://old.slovenskenovice.si/novice/svet/sprijaznil-se-je-z-atentatom
(17.10.2022).
238 Mladina, 5.6.2015.
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more biti antiklerikalen, saj je sam najvišji klerik v katoliški
cerkvi. Torej je klerikalen in je na čelu klerikalizma, ideologije,
ki hoče vsakega posameznika podrediti kleru.

Papež je še dejal: »Krščanstvo ne bi smelo imeti nič s kleri-
kalizmom».239 Saj tudi nima, kajti v krščanstvu ni klera. V krš-
čanstvu ni nadrejeni ali podrejenih, ni duhovnikov oz. klerikov,
ni cerkve, temveč samo življenje po nauku Jezusa iz Nazareta.
To pa nekaj drugega kot pa življenje po nauku katoliške cerkve,
ki je največja klerikalna organizacija na svetu. S svojim kle-
rikalizmom hoče imeti odločilni vpliv na svetu, ne samo v ok-
viru religije, temveč tudi v posvetnem javnem življenju. Želi
biti država nad posvetnimi državami, posvetne države bi po
cerkvenem nauku morale bile podrejene klerikalni sferi. Seveda
hoče imeti tudi odločilen vpliv na vsakega posameznika, čemur
je namenjen krst dojenčkov. Od takrat naprej je namreč krščenec
v celoti podrejen kleru.

Papež: ne pozabite moliti zame
V velikonočni poslanici Urbi et Orbi na velikonočno nedeljo

marca 2016 je papež Frančišek med drugim dejal: »Dragi bratje
in sestre! [...] In prosim, ne pozabite moliti zame. Bog požegnaj
velikonočno kosilo in nasvidenje!«240

Zakaj bi ljudje molili za papeža, za nekoga, ki je po cerk-
venem nauku sveti oče in Kristusov namestnik na Zemlji? Ali
se moli za Boga v nebesih? Moliti za Svetega očeta, torej neko-
ga, ki je večen, neskončen … Ali se moli za Kristusa? Moli se
h Kristusu! In zakaj bi se potem molilo za cerkvenega svetega
očeta? Ali on potrebuje molitev drugih? Pa saj je sveti oče,
seveda po cerkveno. Dvomiti pa je, da Sveti oče potrebuje mo-
itev. Če pa papež potrebuje molitev drugih, ali je potem res sveti
oče, kot trdi cerkev?

Papež tudi na veliko moli. Torej sveti oče (cerkveni) moli!
Ali Sveti oče, torej Bog stvarnik, res moli? Popoln, večen, nes-
končen pa naj bi molil? To bi bilo čudno!

239 Nesmrtnosti in neumrljivosti, druga knjiga, str. 395.
240 http://sl.radiovaticana.va/news/2016/03/27/papež_frančišek_mestu_in
_svetu_hvalite_gospoda_usmiljenje/1218455 (28.3.2016).
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Grešnik sem, pravi papež Frančišek
Papež Frančišek se je v svoji avtobiografski knjigi Božje ime

je usmiljenje, ki je izšla januarja 2016, opisal kot grešnik in
človek, ki potrebuje božjo milost.241 Papež torej sam sebe oz-
načuje kot grešnika. Značilnost za grešnike je, da ne delajo pra-
vilno, da ne govorijo pravilno … Po drugi strani pa je papež po
cerkvenem nauku nezmotljiv, ko govori o veri in morali oz. ex
cathedra. Ali je lahko grešnik nezmotljiv? Če je grešnik
nezmotljiv, kakšne so njegove besede? Grešne ali nezmotljive?
Ali je lahko grešno nezmotljivo? Če je nekaj nezmotljivo, ali
je lahko grešno? Grešnik, ki je po cerkvenem nauku nezmotljiv,
uči katoliško vero. Ta je nezmotljiva, ker papež govori ex cat-
hedra, vendar je grešna. Katoliška vera je torej grešna!? Greš-
nost pa je lastnost satanskega. Ali je katoliška vera del satan-
skega nauka?

Pa še nekaj. Sveti oče pa grešnik? Kristusov namestnik kot
grešnik! Seveda cerkveni sveti oče in cerkveni Kristusov na-
mestnik. Ali je tudi Bog Stvarnik grešnik ali je tudi Jezus, Kris-
tus, grešnik? Kot to v »drobnem tisku« in na zelo prefinjen način
namiguje papež, ko se kot sveti oče in Kristusov namestnik na
Zemlji predstavlja za grešnika! Ali niso takšna namigovanja del
satanske taktike za diskreditacijo Boga.

Papež se je že večkrat javno opredelil za grešnika. Zakaj?
Ali se s tem »hvali«? Ali mogoče na prefinjen način sugerira
ljudem, da ni nič hudega, če so grešniki. Če je lahko on grešnik,
on kot sveti oče, seveda cerkveni, zakaj potem ne bi bili grešniki
tudi njegovi podrejeni in drugi? Luther je rekel: greši fejst, še
bolj pa veruj. Očitno so grehi v biblijskih cerkvah zaželeni! In
kam vodijo grehi? Vodijo v cerkveni večni pekel. Nihče, ki ima
greh, ne more priti v nebesa. V nebesa lahko pridejo samo tisti,
ki so brez greha. Zato se morajo vsi grešniki očistiti grehov in
preiti v stanje brezgrešnosti, če želijo priti v nebesa. To velja
tudi za papeža in druge klerike, saj ti nimajo pri Bogu nobenega
privilegija – ko bi bilo mogoče to razumeti katoliški nauk. Ker
pa imajo papež na grbi veliko grehov, bodo potrebovali mnogo
časa, da se očistijo in se tako pripravijo na vrnitev v nebesa.

241 https://www.rtvslo.si/svet/papez-francisek-v-svoji-prvi-knjigi-sem-
gresnik/383063 (15.10.2022).


