السالم للجميع في رسالة أبريل ٢٠١٥
آسهروا و صّلوا و صوموا من أجل فرنسا
لقاء الساليت  ١٢ ، ١١ ، ١٠نسان
» معرفة اهلل ظاهرة فيهم ألنّه أظهرها لهم .ألن
أموره غير املنظورة تُرى منذ َ
خلق العالم مدركة
بمصنوعاته و قدرته السرمدّية
والهوته « ) رومية (٢٠ ، ١
لقد جاء يسوع إلنقاذ ما ضاع من اإليمان باملسيح
الفادي  .لهذا السباب فإّن فرنسا » ُمربّيّة
الشعوب « ) كما أسماها القديس يوحنا بولس الثاني (
يمكن انقاذها اذا تطَّلعت الى الذي اخترقها و نفذ
اليها .
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أّيها اإلخوة و اآلخوات  ،العذراء مريم تدعونا في ، ١.
 ١٢ ،١١نيسان! و تدعو الناس العاريني مثلنا ،إلى
ملساعدتها على إنقاذ فرنسا .كما تدعو السياسيني من
خاللنا للركوع و الطلب الى اهلل نوره وقوتهِ .ألّن
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ملساعدتها على إنقاذ فرنسا .كما تدعو السياسيني من
خاللنا للركوع و الطلب الى اهلل نوره وقوتهِ .ألّن
السياسيني بالواقع يعرفون انّهم لم يملكون الوسائل
والحلول لخفض البطالة  ،و تحقيق الضروري ملكفاحة
التشّدد اإلسالمي  ،وكبح األجرام ،بآختصار ال
يستطيعون حّل الكارثة اإلقتصادية و اإلجتماعية التي
ُتمعن بفرنسا .يعلمون عجزهم الن الغاية هي الحكم و
يعلمون ان الغاية من الحكم هي توحيد األفكار و هذا
ما يرفضه اهلل و ينبذه في فرنسا و أوروبا حتى القامة
حكومة عاملية
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تجمع العذراء مريم من عامة الناس في الصحراء لِلصوم
و لالبتعاد عن األصنام املوجودة ِبقربنا يوميا ً و املدخلة
في كل مكانَ .نعتقد أّن مريم تطلب من ّا جميعا ً الصوم
ملّدة يومني عن التلفزة و الراديو و الهاتف ،اإلنترنت
ومشتقاته  ،املناقشات الُّدنيوّية  ،القراءة والُكتب )غير
كتاب املقدس( عن التجارة والطعام ،كّل واحد حسب
حالته .بعض الوقت لِتنفس الرائحة الطيبة من املسيح،
ورائحة الطبيعة ،الوقت آلستقبال السالم الذي يريد ان
يعطينا إياه و ِالستماع كلمة اهلل كموسى في جبل
» هوراب « و كمريم ! َفلن َُكن حاضرين إال في وجوده ،
لنكن إال له ! للمدح والعبادة كما آبائنا في اإليمان!
» نحن نُقُّر ِب َ
ب و بآثام آبائناِ .ألنّنا قد
شِّرنا يا ر ّ
أخطأ ْنا إليك  .ال ترفضنا من أجل آسمك وال تِهْن
عرشك املجيد .أ ُذُكر عهدك معنا وال
َ
تَنُق ْ
ضه ) « .إرميا ( ٢٠ ،٢٤
ليس أي رجل مناسب و أي قوام سياسي قادرا ً على
إنهاض البالد دون أن يقوم ُمسبّقا ً شعب يصلِّي في
قدرة الروح القدس  .هذا هو شعب مريم الذي تقوده
إلى املسيح  ،ملك اُألمم  .ال نعرف ماذا سيحدث في
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قدرة الروح القدس  .هذا هو شعب مريم الذي تقوده
إلى املسيح  ،ملك اُألمم  .ال نعرف ماذا سيحدث في
فرنسا في األوقات املقبلة ولكن ّنا نعرفِ ،بوسيلة االيمان و
الرجاء  ،أّن لدى َملِكنا الرحيم مشروع فداء فرنسا ـ
سّميناه » مشروع فرنسا « -و لن ُيحَّقق هذا املشروع
ِبدون الساجدةا! قدرتنا هي في ركبنا! قدرتنا في
أيادينا املشتبكة  ،قّوتنا هي في ذراعنا املرفوعة مثل
موسى ! إّنها أسوار معارضة للعدو  ،القتل منذ
البدء)وقتل اإلخوة األزلي( من خالل املحافل املاسونية.
سوا
» اليوم إن سمعتم صوتّه  ،فال تق ّ
قلوبكم) « .مزمور .( ٨ ،٩٣
» فإّن اهلل لم يُرسل آبنه إلى العالم لِيديَن العالم ،بل
لِيخلص العالم به) « .يوحنا ( ٣،١٧
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