Aşağadaki François Papaya açık bir mektuptur. Arzuya göre
imzalayabilirsiniz.
Yeterli imzaları aldıktan sonra kendisine sunacağız.
Etrafınıza dağıtabilirsiniz çok teşekkür ediyoruz.
Danışma olarak size hatırlatabiliriz, ” Kutsal Kilise iyiliği
olarak, mümin olanların bilimi yetkisi ve büyünesine göre
kendi özel düşünceleri, kutsal papazlarına başka müminlere
söylemeye hakkı ve görevleridir'(Canon 212§3)”

Eski müsülman Katholik olanlarından ve dostlarından,
Değerli Aziz Papa islam görüşü ve davranışı.

Değerli Aziz Papa,
Senelerden beri çok defa aramızdakiler size ulaşmaya
çalıştılar. Mektuplardan ve randevu başvurlarımızdan hiç bir
cevap alamadık
Biz gibi sosyetik olaylari sevmiyorsunuz ama islam olarak
sizin öğrettiklerinizden gerçekten anlamıyoruz, islam Isa’dan
SONRA gelmiştir, ama sizin paragraflar 252
/253 Evangeli gaudium okünürken bu gerçekliği gözükmez. Ama
islam Isa’dan sonra geldi o zaman tek Antichrist olabilir (Cf.
1 Jn 2.22) İlahi rabbani olarak islam kendi kendine böyle
sunar ve İsa peygamber gibidir, daha tehlikeli bir şey yok
Eğer islam aslında iyi bir din olursa, öğretinize göre
gözükürse, o zaman neden katholik olduk?
Yaşamımız pahasına karar verdik ama Sizin sözlerinize göre
bizim seçimimiz doğru değil mi???
İslama göre (Kuran 4.89 ; 8.7-11), islam’dan bırakan kişileri
idam cezası altındadır, bilmiyormusunuz?

İslam temelinde şiddet olan ve hiristiyanlık bu şiddeti nasıl
hoşkarşılıyabilir?İsa ve Şeytan arasında hangi ilişki
olabilir?
Işık ve karanlığı nasıl aynı görebiliriz?
İnançlı ve inançsızlarla (ki müslüman görüşü olan gavour ve
inançsız olan bizler?) nasıl bir birlik olabilir?
Isa ögretiğine göre (Lc 14.26), bizim hayatımızın yerine Onu
tercih ettik
Gerçekten, ıslamın düşmanı olarak bizi gösteriyor o zaman
biziz
İyi

Antichrist

olarak,

islam

herkesten

düşmanıdır

bu

sebebinden var oluyor ve güç alıyor
”Biz ve siz arasında kin ve dostsuzluğu sonsuza kadar devam
edecek taakı yalnız siz Allah’a inanana dek (Kuran 60.4)”
Kurana göre hiristiyanlar tek pisliktir (Kuran 9.28)

”

Oluşumun en kötüleri olandır (Kuran 98.6)
bunları hepsi
cehennemliktir (Coran 4.48) Allah onları mahvetmelidir (Kuran
9.30).
Hoşgörülü ayetlerinden kanmamalıyız çünkü hepsı gercerlılıkten
kaldırıldı ”Kılıç ayeti (Kuran 9.5).”
İncil bize bildiriyor Isanın ölümü ve dirilişi bize kurtarmaya
İyi Haber olarak geldi
Allah’nın müminlerine savaş ve öldürmeği ve ölmeyi emrediyor
cennet gitmek için ”Allah’ın yolunda savaş ediyorlar,
öldürüyor ve öldürülüyorlar”(Kuran 9.111)
Islam ve muslümanlar arasında karışmıyoruz, sizce diyalog
barış bir yoldur, ama bunlara diyalog, yalnız savaş etmek
farklı bir çaredir.
Nazizme ve komunizme iyimser baktık, gözlerimizi açmalıyız
gerçekleri görmeliyiz aksi halde çok zarar göreceğiz

Siz Barış olarak konuşuyorsunuz ama islamı destekler gibi
gözüküyorsunuz.
” yüreğimizden yaşamımızı zehirleyen bu hastalığı
koparmalıyız(…) Hiristiyanlar Kutsal Kitapla yapıp,
müslümanlar Kuranla yapsınlar (Roma, 20 janvier 2014)”
Hiristiyanın kutsal yolunda yürürken Papanın bize Kuran ve
ıslam sunması kaygılandırıcı bir şey değil mi?
Islam’a dönmelimiyiz?
Dünyaya egemenlik eden güçlere karşı savaş ediyorsunuz. size
yalvarıyoruz Bu savaşta islam müttefik olarak görmeyiniz çünkü
islam gerçekten İsa’nın Krallığını red etmiş (Lc 4.7).
Bunların ideolojisi totaliterliktir
Birkaç kafalı Kıyamet Canavarının nasıl Kadının Çoçuğunu
parçalayıp yediğini biliyoruz
Böyle bağlantıları Allah savunuyor (Lc 4.7). !
Yabancı ülkelerle bağlantı kuran Israel Peygamberler
tarafından hep kınandı. Onlar mutlaka Tanrı’ya güvenmeliyiz
dediler.
Elbette Islama tatlı konuşmak güçlü bir eğilimdir, ama
müslüman ülkelerinde oturan ezilen
durumlarından savunabilir mi?

hiristiyanları

acı

Ama Isa, Haç yolundan başka bir yolu bize göstermedi o zaman
bu mutluluk yoludur, cehennemde yananlarla birlikte
olmamalıyız, tek Gerçekliği bildirmesi savunma ve özgürlüğü
getirir (Jn 8.32).
Gerçekliği belirtmek Görevimiztir, ”zamanlı zamansız (2 Tm
4.2)” Aziz Paul’le söyletebiliriz ” sizden hiç bir şey bilmek
istemedim yoksa İsa, ve Haçlı İsa(1 Co 2.2) ”
Sizin Azizliği konuşması zamanda, Erdoğan Cumur Başkanı

dışarda oturan vatandaşlarına ”integre olmak istemiyorum”
demiş. Suudi Arabistan ve Körfez Krallıkları göçmenler red
ediyorlar. Onlerce seneden beri Avrupa’nın Fetih ve
islamlaştırmanın projeleri OCI ve diğer islam örgütlerinden
resmidir.
Degerli Aziz Papamız, göçmenlere Hoşgelmeye uğraşıyorsunuz,
müslüman durumunu saymamaktan ama havarhicenin emirlerine göre
bu yasaktır….
”Eğer İncil red eden bir kimse size geliyorsa evinize onu
karşılamama, Kim ona selam söylüyor onun kötülerine katılır(2
Jn 1.10-11)”
”Eğer bir kimse farklı bir İncil sunarsa, lanet olsun”(Ga
1.8-9)
Aynı ” Aç kaldım ve Bana yemek vermediniz” (Mt 25.35)
İsa asalak olmayı sevmişti.

Dememek

Aynı, ”yabancıydım ve Beni kötü karşıladınız” dememek ”işgal
eden biriydim ve Beni iyice karşıladınız” ama ”sizin
misafirperverliği bir zamanda gerekliydi ve bana verdiniz”
ξένος (Xenos) İncildeki kelimesi yalnız yabancı anlamaz ama
misafir demek (Rm 16.23)
Ne zaman ki Tevrat’ta YHWH yabancılara iyice karşılamak emir
vermiş o zaman yavudiler Mısırda yabancıymiş demek
yabancılar misafirlerinden özel din ve geleneklere katıl.
O zaman neden Avrupa’da müslümanların
savunmaya uğraşıyorsunuz anlamıyoruz?

dini

ki

uygulaması

Kutsal Yazıları sadık kalınmalı geleneğine göre anlaşılmalı,
dünyalaştırıcılarından değil.
”İyi Çoban kurtu kovalar ağıl içerine sokmaz”
Islama seven Sizin Azizliğinden verdiğiniz mesajlar bize acı
veriyor, neden hiristiyanlığa çağrı yapmıyoruz?
islam’dan gelen birçok kişi, Magdi Allam gibi, Kilisemizden

bırakıyorlar onun korkaklığıdan, hiristiyanlaştırması
eksiliğinden islam övgüsunden skandalise edilmişler….
Öyleyse cahil canları şaşırtmış ve hiristiyanlara gelen
tehlikeleri anlayamaya hazır değiler. Aziz Jean Paul II bize
uyardı (Ecclesia in Europa, n°57).
Sanki Mgr Nona Amel Mossul dan gurbetci olan katholik kaldeni
piskoposu, boşuna konuşuyor ” şimdiki acımızları yakın bir
zamanda siz avrupalı ve batılı hiristiyanları
yakın bir gelecekte sizin olacaklar. Piskoposluğumu kaybetim,
başpiskoposluğu binası aşırı müslümanlarla işgal edildi, bizi
müslümanlaştırmak veya öldürmek istediler(…). Sizin
ülkerinizde daha ve daha müslümanlar kabul ediyorsunuz. Sizde
tehlikke
altındasınız.
Sert
ve
cesur
kararları
vermelisiniz(…)..Bütün insaları eşittir düşünüyorsunuz, ama
islam şöyle söylemez(…).Şunu çarçabuk anlayamıayacaksınız,
yoksa sizde gelen oturan duşmanların kurbanı olacaksınız
Sizin Azizliğinden bir synode en kısa zamanda çağırması rica
edebilirmiyiz?
Islam yerleştirilen bölgelerinde Kilisesinden ne kalıyor
acaba?
Kabul edilense, dhimma altında oturuyor, ama incileştirmemek
şartır. Kilise kendi tanımazlıktan gelmeli mi? Adalet ve
gerçekliğini isteğinde Kilise neden islamdan küfür işitmek
neden açık meydanlarda anlatmiyoruz?
Eğer Kilise böyle cesaret gösterebilirse, kesinlikle milionlar
gercek Tanrı arayan müslümanları ve diğer kişileri
hiristiyanlaşacaktır.
Bize hatırladınız ” Kim İsa’ya dua edemiyor şeytan’a
eder”(14.03.13) ” İnsanlar Cehenneme gidip biliyorlarsa hemen
İsa’ya kendi hayatı verecekmişler(Cf. Kuran 3.55).
İsa’ya en derin sevgisiyle kim Onun Kilisesi sizle yönetiyor

Biz, islam’dan çıkan katholikleri bize destek veren İnanç
kardeşlerimle özellikle doğudan gelen hiristiyanları ve bizim
dostlarımızla
Sizin Azizliğinden, bizim İsa’ya, gerçek Tanrı ve gerçek
insan, tek Kurtarıcı, katılmamızı gerçekleştirmeye rica
edebiliriz, islam olarak gerceklerin bir konuşulmasıni
bekliyoruz
Ve Günahsız gebeliği yüreğinde dualarımız size teslim
ediyoruz, sizden kutsayıp hizmete sokmasını rica ediyoruz.

