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 چیست؟ مختلف هایکلیسا در هاانجیل تفاوت:  اند پرسیده ما از دوستان از : یکی سؤال

 

 یعنی معروف انجیل چهار مسیح هایکلیسا تمام که بگوییم روشن و واضح خیلی صورت به میتوانیم جواب در:  جواب

 همه نیز را داریم جدید عهد در که نیز دیگری هاینوشته این بر عالوه و دارند قبول را یوحنا و لوقا مرقس، متی،

 .غیره و دیگر رسوالن و پولس مختلف هاینامه رسوالن، اعمال مثل دارند قبول کلیساها

 .کرد تفسیر و فهمید باید را انجیل چگونه که گیردمی سرچشمه اینجا از کلیساها تفاوت

 

 هر و برگرداند ما به دوباره خدا را گناهانمان خاطر به رفته بین از اتحاد میکنند، کوشش گفتگو و دعا در کلیساها، تمام

 یکی همه پدر، ای": بود گفته دعا در او چون شود، شریک عیسی، خود دعای در که است شده دعوت ،مسیحی شخص

 "آورد ایمان جهان تا باشند

 

 :هست اینگونه ژانویه ماه در اتحاد مخصوص هفته در هاکلسیا تمام در اتحاد برای دعا

 

 :کردی نیایش چنین ما برای مرگت شب در تو ما، خداوند مسیحا

 گردند یک همگی پدر، ای

 پدر، ای تو که همانگونه

 تو در من و هستی من در

 

 شوند یکی ما در نیز همگی که باشد "

 آورد ایمان جهان تا
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 ای فرستاده مرا تو که

 وفائی بی از ، درد و تلخی با را ما پس

 .ساز آگاه پراکندگیمان، و

 فرما عطا را فیض آن ما به

 گمانی دب قیدی، بی از آنچه تا

 ما درون در که را متقابل دشمنی حتی و

 آنها به صداقت با و کرده درک است نهفته

 تو یاریه ب شجاعت با و گشته معترف

 افکنیم دور به را آنها

 القدس، روح یاری به که باشد

 ، تو در ما همگی

 شویم لنائ یکدیگر دیدار به

 مسیحیان اتحاد برای تو، نیایش تا

 میخواهی که آنگونه

 است تو مشیت که آنچنان و

 ما زبان و قلب از

 گردد بلند آسمان سوی به همواره

 مسیح، ایهستی کامل محبت که تو در

 ، را اتحاد به رسیدن راه آن تا ساز آگاه را ما
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 تو حقیقت و محبت از اطاعت در

 .یابیم باز

 متحد کلیسای در افتخار و ستایش و شکوه

 القدس، روح و پسر پدر، بر

 کمال روز ابدی تا باد یکتا خدای

 امین

 

 


