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  عنايت وھمن: فرستنده

 ٢٠١۴ جوالی ١٩
  

 کليسا ديگر به جھنم اعتقادی ندارد
   

ا بر انگيخت اعالم کرد کليسای پاپ فرانسيس، پاپ کليسای کاتوليک ، در خطبه ای که در آن تعجب ھمگان ر 

  .له با عشق خداوندی تعارض دارد و آدم و حوا داستانی بيش نيستندأکاتوليک ديگر به جھنم معتقد نيست؛ زيرا اين مس

  : کيد کردأپاپ در آخرين خطاب خود ت

 ندارد، زيرا اعتقاد به ما با تفکر و دعا ، فھم جديدی از برخی از عقايد به دست آورديم؛ کليسا ديگر به جھنم اعتقادی

خداوند  .ال خواھد برد، ھمچنين خداوند قاضی نيست؛ بلکه دوستدار بشريت استؤله ، عشق الھی را زير سأاين مس

  . قصد محکوميت کسی را ندارد، جھنم تنھا کنايه ای از روح تنھا است 

 .داستان آدم و حوا تنھا يک اسطوره است

 اديان صحت دارند زيرا از قلب تمام افرادی سرچشمه گرفته اند که به وجود خداوند پاپ فرانسوا با بيان اين که تمام  

کليسا در گذشته در مورد برخی از مسايل اخالقی به شکل نادرستی برخورد می کرد، اما : ايمان دارند؛ تصريح نمود

ھای مختلف از جمله امروز به نقش خود به عنوان قاضی پايان داده و آغوش خود را به روی تمام گروه 

ھمجنسگرايان، ليبراليست ھا، محافظه کاران، کمونيست ھا، افراد طرفدار سقط جنين و افرادی با ميل جنسی مختلف، 

 خواھد به آن بپيوندند؛ زيرا ھمگی خداوند را دوست داريم و ھمگی يک خدای واحد را می   گشوده و از آنان می

  .پرستيم

ن رسيده است که تعصب را کنار بگذاريم و اعالم کنيم که حقيقت دين قابليت تغيير و وقت آ: کيد کردأوی در ادامه ت

 هللا را به رسميت بشناسند و    الھی ؛ وجود  پيشرفت را دارد، به طوری که حتی بی دينان و کافران نيز با ديدن محبت

  .دنبعد از آن روح خود را خالص گردان

ی ئوجود آن که انجيل کتاب زيبابا :  کتاب مقدس مسيحيان است؛ بيان کرد با اشاره به اين که انجيل پاپ فرانسيس

است، اما در آن کلمات و عباراتی وجود دارد که ھمگان را به تعصب و محاکمه دعوت می کند، در حالی که زمان آن 

  .رسيده است تا اين بخش ھا مورد بازبينی قرار گيرند

  .قوانين از امکان به عھده گرفتن مقام پاپ توسط زن ابراز اميدواری کردوی در ادامه با اشاره به تغيير برخی از   

   

  


