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"Isten
neve az irgalmasság" címmel jelent meg a nemzetközi könyvpiacon Ferenc pápa interjúkötete, amelyben az egyházfő a tőle
lang=hu&text=Ferenc+p%C3%A1pa+interj%C3%BAk%C3%B6tetben+is+megsz%C3%B3l%C3%ADt+minket&url=https%3A%2F%2Finfostart.hu%2Fkultura%2F2016%2F01%2F13%2Fferencmegszokott
őszinteséggel beszél önmagáról, egyházáról és a világról. A La Stampa olasz napilap vatikáni tudósítójának adott
papa-interjukotetben-is-megszolit-minket)
interjúfolyam
alapján készült kötet egyszerre nyolcvanhat országban került forgalomba. Máté-Tóth András teológus, valláskutató, a
(https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Finfostart.hu%2Fkultura%2F2016%2F01%2F13%2Fferenc-papa-interjukotetben-is-megszolit-minket)
Szegedi Tudományegyetem tanára beszélt a kötetről az InfoRádiónak.
(mailto:?
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"Nem teljesen szokatlan, hogy egy pápa interjúkötetet jelentet meg és újságírók számára személyes dolgairól is beszél. Elsőként II. János Pál pápa
papa-interjukotetben-is-megszolit-minket)

jelentetett meg interjúkötetet, és utódja, XVI. Benedek is élt ezzel a lehetőséggel" - mondta Máté-Tóth András teológus, valláskutató, a Szegedi
Tudományegyetem tanára az InfoRádiónak.
Hozzátette: Ferenc pápa esetében maga a címválasztás és az interjúkban megpendített húr egyértelműen az ő pápai magatartásának és szolgálatának a
fő vonalát képviseli, mivel a szegények és az igazságosság melletti kiállást, összefoglaló vallási kifejezésként az irgalmat hangsúlyozza és állítja
centrumba.
"Ferenc pápára egyértelműen jellemző, hogy bár a keresztény hit közepéből beszél, mégis úgy fogalmaz és a célközönségét is úgy jelöli ki, hogy minden
jóakaratú embert megpróbál megszólítani. Neki sikerült, még az elődeinél, különösen II. János Pál pápánál is jobban megtalálni a hétköznapi emberek
hangját és szóhasználatát. Bár mélyen hívő keresztény katolikus ember, mégis olyan hihetetlen egyszerűséggel fogalmaz meg alapigazságokat is, amely
érthető a hétköznapi ember számára, akkor is, ha nem hívő és nem rendelkezik vallási műveltséggel" - fogalmazott a teológus.
Mint mondta, éppen a nem hívő emberek számára mond nagyon meghökkentő dolgokat és azokat a bevett rutinokat, téziseket és előítéleteket, amelyeket
- nem teljesen az egyház hozzájárulása nélkül - de a modern világ re exszerűen épített ki magában mint vallás- és egyházkritikus elképzeléseket, azokat
nagyon érdekesen, ügyesen, eredeti módon tárgyalja újra. Akár az egyház és a tudomány, az egyház és az ateisták, vagy az egyház és a szexuális
forradalom közti viszonyt.
"Mind-mind úgy tárgyalja őket, hogy újra szóba lehet hozni, és megakadályozza, hogy egy legyintéssel el lehessen intézni azokat a tanításokat és
belátásokat, amiket a kereszténység a mai modern és posztmodern társadalom számára kínál" - hangsúlyozta Máté-Tóth András teológus.
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