
tiistai 8. heinäkuuta 2014 

Paavi Franciscus sanoo henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen olevan vaarallista!  

Seuraavassa suomentamani katolilaisen uutistoimiston nettikirjoitus paavin puheesta Vatikaanin 

yleisötilaisuudessa kesäkuussa 2014. Paavi puhuu uskomattomia... 

 

Paavi Franciscus kuvaili ”vaaralliseksi” houkutusta uskoa että jollakulla voi olla ”henkilökohtainen, suora, välitön 

suhde Jeesukseen Kristukseen ilman yhteyttä ja meditointia kirkon kanssa.” 

Viikoittaisessa yleisaudienssissaan keskiviikkona 25.6.2014, paavi Franciscus jatkoi sarjaansa yleisöpuheistaan 

koskien KIRKKOA, sanoen noin 33,000 ihmisille, ettei ole olemassa sellaista asiaa kuin ”tee-se-itse” -kristityt tai 

”vapaita agentteja”, kun tulee kyse uskosta. 

 

http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1402635.htm 

 

http://ncronline.org/blogs/francis-chronicles/church-essential-faith-there-are-no-free-agents-pope-says 

 

http://www.wucnews.com/2014/07/pope-francis-warns-any-personal.html 

 

Pitää vissiin suudella paavin sormusta ja paavi sitten, antaa sulle taivaspaikan... PAAVI ON ANTIKRISTUS! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yB4zdEDljPo 

 

----------------------------------- 

POPE-AUDIENCE Jun-25-2014 

http://www.youtube.com/watch?v=SWk0TQVN5VM 

 

Kirkko on elintärkeä uskolle; ei ole olemassa 
'vapaita agentteja', paavi sanoo 

 

By Cindy Wooden 

Catholic News Service  

 

VATICAN CITY (CNS) – Kristityt eivät ole tehty laboratoriossa, vaan yhteisössä jota kutsutaan kirkoksi, 
paavi Francis sanoi. 
 

Viikoittaisessa yleisaudienssissaan kesäkuun 25:ntena, paavi Francis jatkoi sarjaansa yleisöpuheistaan 
koskien kirkkoa, sanoen noin 33,000 ihmiselle, ettei ole olemassa sellaista asiaa kuin ”tee-se-itse” -
kristityt tai ”vapaita agentteja”, kun tulee kyse uskosta. 

 

Jokainen kristitty, hän sanoi, voi seurata hänen (his or her) uskoa vanhempien, isovanhempien, 
opettajien tai ystävien perässä. ”Minä aina muistan nunnan joka opetti minulle katekismuksen. 
Tiedän että hän on Taivaassa koska hän oli pyhä nainen”, hän sanoi. 
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Paavi Francis hymyilee kun hän tapaa lapsia  

keskiviikkoisessa yleisaudienssissaan Pyhän Pietarin  

aukiolla Vatikaanissa kesäkuun 25. päivänä.  

(CNS/Reuters) 

 

Vanhassa Testamentissa, paavi sanoi, Jumala kutsui Aabrahamia ja alkoi muodostaa kansaa josta tulisi 
siunaus maailmalle. ”Suurella kärsivällisyydellä – ja Jumalalla on paljon sitä – hän valmisti muinaisen 
liiton kansaa ja Jeesuksessa Kristuksessa asetti heidät merkiksi ja välineeksi ihmiskunnan liitosta 
Jumalan kanssa ja ihmisten yhtenäisyydestä toistensa kanssa.” 

 

Paavi Francis kuvaili ”vaaralliseksi” houkutusta uskoa että jollakulla voi olla ”henkilökohtainen, 
suora, välitön suhde Jeesukseen Kristukseen ilman yhteyttä ja meditointia kirkon kanssa.” 

 

Ilmeisesti, hän sanoi, se ei ole aina helppoa kulkea uskonpolkua muiden ihmisten kanssa. ”Joskus se 
on raskasta. Voi tapahtua niin että veli tai sisar luo ongelmia meille tai skandalisoi meitä, mutta 
Herra uskoi pelastuksen sanomansa ihmisolennoille, meille, todistajille”, hän sanoi. 
 

”Se käy meidän veljiemme ja sisariemme avulla heidän lahjojensa ja rajojensa myötä”, paavi sanoi, 
”jotka tulevat luoksemme ja tekevät itsensä tunnetuksi. Tämä on se mitä kirkkoon kuuluminen 
merkitsee. Jos sinun etunimesi on Christian (kristitty), sinun sukunimesi on Member of the Church 
(Kirkon jäsen).” 

 

Puheensa lopussa, paavi pyysi ihmisiä liittymään häneen rukoilemaan, etteivät he koskaan 
”antautuisi kiusaukseen ajatella että sinä voit suoriutua ilman muita, ilman kirkkoa, että sinä voit 
pelastaa itsesi, omaten ajattelun että sinä voit olla laboratorio-kristitty.” 

 

Kristittyjä, hän sanoi, ei valmisteta erikseen, vaan kuulumalla pitkään riviin uskovia jotka 
ojentautuivat uskolle ja haastoivat toisiaan elämään sitä täysillä. [Eli paavi sanoo että kristityksi ei 
voi tulla omassa kammiossaan vaan pelkästään kirkon yhteydessä. Mitä jumalanpilkkaa! Suom.huom.] 

 

Audienssi oli viimeinen jonka paavin oli tarkoitus pitää ennen supistetun kesäaikataulun alkamista. 

 

-------- 

 

The text of the pope's audience remarks in English is available online at 
www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140625_udienza-
generale_en.html 
 

The text of the pope's audience remarks in Spanish is available online at 
www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140625_udienza-
generale_sp.html 
 

END  
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Lähettänyt Olli-R klo 17.49 
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