نور ِ کریسمس برای روزهای تاریک زندگی
آو َرد ،در تاریکی نماند".
"من چون نوری به جهان آمدهام تا هر که به من ایمان َ
یوحنا 46:12

الف .هر کس روزهای تاریکی دارد
➢ روزهای تاریک ناامیدی
"چون امید نیکویی داشتن بدی آمد ،و چو انتظار نور کشیدم ظلمت رشید".
ایوب 26:30

➢ روزهای تاریک پریشانی
"چرا دور ایستادهای و نالهام را نمیشنوی و به نجاتم نمیشتابی؟"
مزامیر 1:22

➢ روزهای تاریک تردید
"آن که در تاریکی راه میرود نمیداند کجا میرود ".یوحنا 35:12

➢ روزهای تاریک افسردگی
"وقتی مصیبت و سرگردانی خود را به یاد میآورم ،جانم تلخ میگردد.
آنها را دائم به یاد میآورم و وجودم پریشان میشود".
مراثی ارمیا 20-19 :3
"دوستان و عزیزانم را از من دور کردهای ،تاریکی تنها مونس من است".
مزامیر 18:88

ب .چگونه عیسی میتواند تاریکی مرا محو کند
 .1وقتی ناامیدم ،تسلیام میبخشد
"خداوند نزدیک دل شکستگان است؛ او آنانی را که امید خود را از دست داده
اند ،نجات میبخشد ".مزامیر 18:34
"فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سالمتی میباشد و نه
بدی تا شما را در آخرت امید بخشم ".ارمیا 11:29

 .2وقتی پریشانم ،نیرویم میبخشد
"قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد ".فیلیپیان 13:4
"حتی اگر از درۀ تاریک مرگ نیز عبور کنم ،نخواهم ترسید ،زیرا تو،
ای شبان من ،با من هستی!" مزامیر 4:23

 .3وقتی مرددم ،هدایتم میکند
"عیسی فرمود :من نور جهانم ،هر که از من پیروی کند ،هرگز در تاریکی
راه نخواهد پیمود ،بلکه از نور ِ زندگی برخوردار خواهد بود ".یوحنا 12:8
"کالم تو چراغ راهنمای من است ،نوری است که راه را پیش پایم روشن
میسازد!" مزامیر 105:119

 .4وقتی افسردهام ،دگرگونم میکند
"ا ّما هر آنچه به وسیلۀ نور افشا گردد ،آشکارا دیده میشود".
افسسیان 13:5
"زیرا ثمرۀ نور ،هر گونه نیکویی ،پارسایی و راستی است ".افسسیان9:5
ت آن در او و نیز در شما نمایان است ،زیرا تاریکی سپری
"...حقیق ِ
اول یوحنا 8:2
است".
کرده
آغاز
درخشیدن
اکنون
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حقیقی
نور
میشود و
ّ

پیام هفتۀ آینده

پادزهر:
"ای خداوند ،تو نور من هستی ،تو تاریکی مرا به روشنایی تبدیل میکنی".
دوم سموئیل 29 :22
ّ

کریسمس در پشت پرده
سارو خاچیکیان

