اسهروا و صّلوا من أجل عنصرة
ب في فرنسا
ح ّ
الس ; ;الم للج ; ;ميع ف ; ;ي ه ; ;ذه ال ; ;رس ; ;ال ; ;ة:
تشرين الثاني ٢٠١٥
خروج امللك في واشنطن د.س
أيها اإلخوة و اآلخوات  ،هل َنظَّمت ُم خروجكم
امللك األّول ؟
كل خروج للملك هو دليل على إيماننا و ُحبّنا و أملنا في
يسوع املسيح لِتغيير حالة ُمحددة .تقطع ذكرى
معموديتنا الجموَد و البكاء عن حالة العالم .ألنّنا
مسؤولني عن إدارة سلطة املسيح على جوارنا و العالم.
بالواقع ،يسُّر يسوع عندما نَعرض له الوقائع و
آحتياجاتنا بإيمان » :ماذا تريد ان افعل ألجلك؟ «
قال يسوع لبار توما .لذلك يمكننا إعداد تصريح للملك
عن إحتياجاتنا و طلباتنا  ،عارضني الحقائق عند
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قال يسوع لبار توما .لذلك يمكننا إعداد تصريح للملك
عن إحتياجاتنا و طلباتنا  ،عارضني الحقائق عند
خروجنا امللك .يجب ان يكون هذا اإلعالن دقيقا ً مع
دالئل لكي نصدق امام ملك الكون الرحيم .
خالل رحلة أخيرة الى واشنطن د.س ،ن ّ
ظمنا
خروجا ً للملك حول ال fmiوالبنك العاملي و ال FEDوأردنا
ان نشارككم اإلعالن القصير الذي توَّجهنا إلى ربنا و
ملكنا ،يسوع املسيح ،بشأن هذه املن ّ
ظمات العاملية.
فلُيشّجعكم هذا اإلعالن على أن تخرجوا ِبذكاء و إيمان
لكي يأتي ملكوت يسوع أينما تسكنون و تسافرون.
» ترى يا املسيح و امللك ،أّن الهيئات فوق الوطنية
تف ّ
ضل دائما ً النموذج االمريكي الشمالي فيما يتعّلق
املرافقة القانونية للتطّورات املجتمعية  .في أغلب
األحيان ،تكون هذه التطورات الطرف املقابل ِملساعدات
دمني املال الرسميني ) ، FMIالبنك العاملي،
مالية من مق ِّ
ُ.( FEDتدَّرس هذه التطورات لن ُ َ
خب العالم كله في
الجامعات األمريكية.
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التطّور املجتمعي األسوأ هو آختيار » الحداثة «
من تحسني النسل للتحكم في معدل الوالدات  :تشريع
الزواج املثلي ،الشذوذ الجنسي ،أعمال التناسل البشري
مع ) PMA GPAاطفال بالكيت في » بيبي بيزنس «(
فكرة الجنسني الجنونية ،االجهاض بكثرة  ،بحجة ملكية
الجسم الحّرة و تسليعه  ،هدم العائلة التقليدية القانوني
و اآلنجاب الطبيعي.
ب! نشهد تخدير الوعي العاملي أمام
يا ر ّ
إمكانيات اإلنجاب اإلصطناعي الجديدة املرتفعة .
ألجلك ،يا خالقنا و رّبنا ،هذه التطورات هي انتحارية
ت  ،و يأخذ
من خالل عملية الخلق ،يعتقد الرجل انّه أن َ
محلك!
ب  ،نطلب منك ايضا ً إلغاء العقائد األ ُخرى و
يا ر ّ
بسرعة التي ينقلها املمِّولون :عقيدة التنّوع ،و الهجرة ،و
التعددية الثقافية ،عقيدة النماذج اإلقتصادية املطبقة
ببرودة على الدول الفقيرة ،العقيدة االمريكية الشمالية
الخاصة من ال «حرب الدائمة « لِتغذية منظمتهم
العسكرية الصناعية  » ،حكومة داخل الحكومة
االمريكية «.
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العسكرية الصناعية  » ،حكومة داخل الحكومة
االمريكية «.
نحن نعرف من مصادر عليا أّن وسائل منظمة
البنك واملال هي غير محدودة .تنتج منظمة خاصة الFED
املال حسب الطلب و ُتصبح سلطُة املال مصدَر الطاقة
لكل بلد يقبل عوملة التجارة .لذلك  ،يا مسيح امللك ،نطلب
منك آصالحا ً عميقا ً ِل  FMIو ِل» ورلد بنك « وفقا ً
إلجراءات العدالة البسيطة نفتح الكتاب املقدس و نجرؤ
ان نطلب منك كلمًة لِهاَتنيِ املنظمت َنيِ .ها هي الكلمة
التي نتلقاها ٢ :كور ١٥-١ ،٨ .؛ تعطي هذه الكلمة
ذكاء االصالحات لل FMIو البنك العاملي.
ب ،نطلب منك التوبة الكاملة لل  FEDو للمنظمة
يا ر ّ
املالية .نفتح الكتاب املقدس و نطلب منك كليمة لل FEDو
ها هي الكلمة حسب بولس )روم.(٢٨-١٨ ،١ ،
برحمتك ،يا يسوع ،نطلب منك ان تُرسل روح الذكاء
و البصيرة لِحكوماتنا و ِملسؤولي هذه املنظمات و هذه
الهيئات فوق الوطنية لكي ُيغِّيروا رؤيتهم فيما يتعلق
أمريكا و العالم.
أعطيت روح الذكاء و الحكمة لالنسان في كلمة املسيح و
أيضا ً في العقيدة االجتماعية للكنيسة ،أنجيل الحياة و
الرسالة البابوية الجديدة . laudato si
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أيضا ً في العقيدة االجتماعية للكنيسة ،أنجيل الحياة و
الرسالة البابوية الجديدة . laudato si
نعتقد اّن استجابتك لنا ستأتي قريبا ًِ ،ملجدك
ولِسالم العالم .آمني
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