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 :دارد اهمیت نیایش برای که کنم آوری یاد شما به خواهممی را موضوع دودوستان عزیز، 

 

 تقدس به ،یکلیسا راز بر آن در که رسیدیم سال آخر هفته چهار به ییکلیسا سالتقویم  در که بدانید شما اول،

 .کنیممی تعمق رسیده ملکوت به دیگر کالم به یا رسیده

 

 از بعد صحرا در برگزیده قوم کاروان مثل ما کلیسای که دانیممی فعال چون دارد اهمیت مساله این

 آتش، و ابر ستون رهبری با گام به گام مقدس، سرزمین به رسیدن از قبل و مصر از شدن آزاد

 به موقعیتی همچنین در ما کلیسای و خروج، کتاب طبق به راه خود ادامه می دهد، هاسهوسو و سخت تجربه با همراه

 قدرت با و گناه از کنیم دوری یعنی کنیم، همکاری کلیسا در باید نیز ما و میرود، راه ملکوت سوی

 به بیشتر و بیشتر القدس روح رهبری به میشود داده ما به روز هر که مقدس نان یعنی منا این

 انجام می شود روزه سپاسگزاری نیایش توسطما  کوشش این واقع درکه  برسیم، مسیح با صمیمیت

 نرسیده هدف به کلیسا که است درست که معنی این به بپرهیزیم،  کلیسا ضّد بر کردن اعتراض از است بهتر خیلی

 .کنیم کوشش هم با میتونیم ولی است

 درباره مر در اسقفان مجمع کار که است این دوم موضوع

 " دهیم شهادت نو از "

"new evangelisation " 

 برویم مسیح دنبال به تر عمیق و تر عمیق که کندمی دعوت را ما و رسیده اتمام به تازگی به
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 و تر روشن دارند سوال ما امید درباره که کسانی به و دهیم شهادت تر روشن و بهتر نتیجه در و

 .(۵۱ و ۵۱ آیه ۳ باب پطرس نامه اولین) دهیم جواب تر عمیق

 

 


