Πάπας Φραγκίσκος: H Ρωμαιοκαθολική εκκλησία πρέπει να γίνει "ανοιχτός οίκος"
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Σε μια ιδιαίτερα εκτενή συνέντευξή του στο περιοδικό La Civilta Cattolica, σε αξιοσημείωτη
άμεση γλώσσα, ο Ποντίφικας είπε ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρέπει να γίνει «ένας οίκος
ανοιχτός σε όλους», κι όχι ένα «μικρό εκκλησίασμα» που επιμένει να επικεντρώνεται σε θέματα
όπως το δόγμα, η ορθοδοξία του και ηθικά θέματα. Ο Πάπας Φραγκίσκος είπε ότι η
Ρωμαιοκαθολική εκκλησία επιδεικνύει μια «εμμονή» στα κηρύγματα για τις αμβλώσεις, τους
γάμους των ομοφυλοφίλων και την αντισύλληψη και ότι ο ίδιος επέλεξε να μη μιλάει γι' αυτά,
παρά τις επικρίσεις που δέχθηκε.
«∆εν είναι απαραίτητο να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα συνεχώς», είπε ο Πάπας στον
αιδεσιμότατο Αντόνιο Σπαντάρο, έναν Ιησουίτη -όπως και ο ίδιος (ο πάπας Φραγκίσκος)-, ο
οποίος είναι ο αρχισυντάκτης του Τσιβιλτά Κατόλικα. «Οι διδαχές για θέματα δόγματος και
ηθικής δεν είναι όλες ισοδύναμες. Η εκκλησία δεν μπορεί να επιδεικνύει (. . .) εμμονή στην
επανάληψη αυτών των δογματικών θέσεων διαρκώς», πρόσθεσε. «Πρέπει να βρούμε μια
νέα ισορροπία, αλλιώς το ηθικό οικοδόμημα της εκκλησίας είναι πιθανό να καταρρεύσει
σαν χάρτινος πύργος, χάνοντας την φρεσκάδα και την ευωδία του ευαγγελίου»(!).
Ειδικοί επισήμαναν ότι ο Φραγκίσκος έκανε νέο, σαφές «άνοιγμα» προς τους
ομοφυλόφιλους με τη συνέντευξη του αυτή.
Ο Αργεντινός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τόνισε ότι «η Εκκλησία
μοιάζει σαν ένα νοσοκομείο εκστρατείας στο τέλος μιας μάχης». Κατά συνέπεια «είναι ανώφελο
να ρωτάμε έναν τραυματία αν έχει υψηλή χοληστερίνη». Προηγουμένως, είπε, «πρέπει να
φροντίσουμε τις πληγές, με προσοχή».
Ο ιταλικός Τύπος έκανε λόγο για μια «ιστορική συνέντευξη».
Επανερχόμενος στο ζήτημα της ομοφυλοφιλίας, ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής
εκκλησίας επισήμανε ότι «στην Αργεντινή λάμβανα γράμματα ομοφυλόφιλων που μου
έγραφαν ότι αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι και πληγωμένοι, διότι νιώθουν ότι η
Εκκλησία τους έχει καταδικάσει. Αλλά η Εκκλησία δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο».
Η εκκλησία «έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή της, αλλά ο Θεός, με την
δημιουργία της πλάσης, μας χάρισε την ελευθερία. Κάτι που σημαίνει ότι η πνευματική
παρέμβαση στην προσωπική ζωή, δεν είναι δυνατή», πρόσθεσε.
«Όποιος κηρύττει τον λόγο του Θεού, πρέπει να μεταδίδει ζεστασιά στην καρδιά, να
περπατά μέσα στο σκοτάδι μαζί με τους ανθρώπους, καταφέρνοντας να μην χαθεί». Το
ποίμνιο της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας «θέλει ποιμένες και όχι κληρικούς-ιθύνοντες»,
πρόσθεσε.
«Η εξομολόγηση δεν πρέπει να μοιάζει με βασανιστήριο, αλλά να εμπνέεται από το
αίσθημα του ελέους, με το οποίο ο Κύριος μας ωθεί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε», είπε.
«Το πιο σημαντικό είναι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αντί να επικεντρωνόμαστε
συνεχώς στην άμβλωση, τους γάμους των ομοφυλόφιλων, τη χρήση αντισύλληψης».
Ιερείς και παρατηρητές δήλωσαν ότι πολλά από τα πράγματα που είπε ο Φραγκίσκος
προκαλούν «μεγάλη έκπληξη» σε όποιον δεν είναι εξοικειωμένος με τη σκέψη του νέου Πάπα
και ενδέχεται να συναντήσουν αντιρρήσεις από μέρους ιερωμένων οι οποίοι σε πολλές χώρες,
όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν καταστήσει ζητήματα όπως η καταπολέμηση των
αμβλώσεων, των γάμων ομοφυλοφίλων ζευγαριών και της αντισύλληψης τις κορυφαίες τους
προτεραιότητες.
Αλλά από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον Μάρτιο ο Πάπας Φραγκίσκος
επέλεξε να μεταθέσει το επίκεντρο της προσοχής, επιμένοντας ότι καθήκον της εκκλησίας είναι

να υπηρετήσει τους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους. Η συνέντευξη 12.000 λέξεων που
έδωσε ίσως επιβεβαιώσει αυτό που πολλοί υποψιάζονταν, ότι δηλαδή δεν ανήκει στη θεολογική
ή πολιτική δεξιά της εκκλησίας. Ορισμένοι, είπε, υπέθεταν ότι είναι «υπερσυντηρητικός» διότι
ήταν Ιησουίτης ανώτατος κληρικός στην Αργεντινή. «Αλλά δεν ήμουν ποτέ δεξιός. Ήταν ο
αυταρχικός τρόπος μου να λαμβάνω αποφάσεις που δημιουργούσε προβλήματα».
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