
maanantai 25. tammikuuta 2016

Paavin ekumeeninen videoviesti tammikuussa 2016 korostaa uskontojen välistä 
vuoropuhelua jonka tähtäimessä on maailmanuskonto Antikristuksen hallintakaudella 

Tässä Samuel Korhosen suomentama Roger Oakland'in uutishälytys koskien paavin kaikkien aikojen ensimmäistä
(first ever) videoviestiä hänen kuukausittaisissa rukousaiheissaan (prayer intentions). Artikkeli sisältää YouTube-
linkin kyseiseen videoon, joka julkaistiin loppiaisena tammikuun 6. päivä.

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

In The News
News Alert
http://www.understandthetimes.org/inthenews/1026na_emoruwrc.shtml
 

Tammikuu 7 – Ensimmäisellä rukousvideolla paavi painottaa 
uskontojenvälistä yhteyttä: ”Olemme kaikki Jumalan lapsia.”

Artikkeli: Ekumeeninen liike – Muut uskonnot 
liittymässä roomalaiskatolisiin

Paavin kaikkien aikojen ensimmäinen videoviesti hänen kuukausittaisissa rukousaiheissaan (prayer 
intentions) julkaistiin tiistaina. Katso YouTube -video, joka korostaa uskonnollisen vuoropuhelun 
tärkeyttä ja käsityksiä, joita eri uskontoperinteet pitävät yhteisinä, kuten Jumala ja rakkaus.

”  Monet ajattelevat erilailla, tuntevat erilailla, etsivät Jumalaa ja kohtaavat Jumalan erilailla. 
Tässä joukossa, tällä uskonnon alalla, on vain yksi varma asia, joka on meitä kaikkia varten: me 
kaikki olemme Jumalan lapsia,” sanoi paavi Fransiskus viestissään, joka julkaistiin tammikuun 6. 
päivä loppiaisena. 
 

http://nokialainen.blogspot.fi/2016/01/paavin-ekumeeninen-videoviesti.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2016/01/paavin-ekumeeninen-videoviesti.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nq7us5Lf5IU
http://www.understandthetimes.org/inthenews/1026na_emoruwrc.shtml


Puolitoistaminuuttisen videon alussa paavi mainitsee tosiasian, että enemmistö maailman 
asukkaista tunnustaa jonkinlaista uskonnollista uskoa. Hän sanoi, että ”tämän pitäisi johtaa 
uskontojenväliseen dialogiin. Meidän ei pitäisi lakata rukoilemasta sitä eikä tekemästä 
yhteistyötä niiden kanssa, jotka ajattelevat erilailla.” Video jatkaa esittäen buddhismin, 
kristinuskon, Islamin ja juutalaisuuden edustajat, jotka julistavat kukin uskonsa joko Jumalaan, 
Jeesukseen, Allahiin tai Buddhaan. 
 
Myöhemmin, kun paavi on vahvistanut, että kaikki riippumatta uskontunnustuksestaan ovat 
Jumalan lapsia, uskontojohtajat toteavat yhteisen uskonsa rakkauteen. 

Paavi Fransiskus lopettaa videon ilmaisemalla toiveensa, että katsojat ”levittävät hänen 
rukousaihettaan tässä kuussa: että vilpitön vuoropuhelu eri uskontojen miesten ja naisten kesken 
voisi tuottaa rauhan ja oikeudenmukaisuuden hedelmiä. Minä luotan rukouksiinne.”

Järjestöjen verkkosivustolla, jossa kerrotaan paavin ”universaaleista” ja ”evankelisaatioon liittyvistä” 
rukousaiheista, tämän kuukauden rukousaiheet keskittyvät Fransiskuksen toiveeseen 
uskontojenvälisestä vuoropuhelusta ja kristittyjen yhteydestä. Fransiskus tarjoaa universaalin 
pyyntönsä, jotta ”vilpitön vuoropuhelu eri uskontojen miesten ja naisten kesken voisi tuottaa 
rauhan ja oikeudenmukaisuuden hedelmiä” ja ilmaisee evankelistisen rukouksensa, että 
”vuoropuhelun ja veljellisen rakkauden avulla ja Pyhän Hengen armolla kristityt voisivat voittaa 
erimielisyytensä.”
 
Tällä videolla esiintyvät myös paavin vanhat ystävät hänen Buenos Airesin ajoiltaan, nimittäin 
rabbi Daniel Goldman, Isä Guillermo Marco, katolinen pappi, ja islamilainen johtaja Omar 
Abboud.

Read Full Article....

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

Lopuksi paavi Fransiskuksesta paljastus:

WARNING !!! Pope Calls Jesus and the Bible a LIE !!! False Prophet EXPOSED !!!

https://www.youtube.com/watch?v=pFR5igb28ZE

Lähettänyt Olli-R klo 23.28 

http://nokialainen.blogspot.fi/2016/01/paavin-ekumeeninen-videoviesti.html
https://www.youtube.com/watch?v=pFR5igb28ZE
http://www.catholicnewsagency.com/news/in-first-video-message-pope-francis-stresses-unity-we-are-all-children-of-god-39381/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=email
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