
تو       برای ای نامه تو، برای  چرایغ�
۲۰۲۲ظهور 

اس�ت   نزدی�ک هدایا     . کریس�مس ی�ن بیشرت  ب�ا جشین�� ،
'

خانوادیگ� کلوچه،          .  جش�ن و � دارچنی�- رایح�ه ب�ا
'

خانیگ� و دن�ج مهماین�� ی�ک
شبستان        بازی و کوچک فرشتههای گلدانها، روشن، نیست؟     . چراغهای اینطور باشد، اینگونه باید  کریسمس

بود                   دهه چندین در ک�ه طور آ�ن نیس�ت، س�بک پودرقن�د مث�ل کریس�مس جش�ن ک�ه اس�ت متوایل کریس�مس � س�ومنی- . امس�ال
نداریم                      نیاز کیس ب�ه و داریم ل کنرت  تح�ت را � چرت�- هم�ه م�ا ک�ه شود یم مغلط�ه ای�ن ب�ه منج�ر رفاه و زماین�   . فراواین�� در اکنون

شما                        کریس�مس که کنی�د فکر خوانید یم را ای�ن ک�ه حایل در شاید و هستیم برخوردار ی بهرت  آموزش از ک�ه کنی�م یم
'

زندیگ
طوالین�    مدت قباًل  )برای حین  است   ( یا نبوده آسان ی            . هرگز � چرت- چه برود � بنی- از زیادی های � چرت- وقین  که است این سوال

                 شویم؟   نایل هایمان محدودیت به نتوانیم، دیگر وقین  کنیم مراجعه توانیم یم کیس چه به ماند؟ یم  بایق 

شناسد                     یم را جهان در ما های ترس و نیازها او که گوید یم ما به مقدس کتاب طریق از .عییس

          کردم    فتح را دنیا من باشید، خوشحال اما تریس؛ یم دنیا باشد       . )در آسوده خيالتان تا گفتم را ها � چرت- با    . اين دنيا اين در
ام                   شده وز پرت- دنيا بر من چون باشيد، شجاع حال اين با شد؛ خواهيد روبرو فراوان زحمات و .(مشكالت

۳۳، ۱۶یوحنا 

خواند               یم خود نام به را جایگاه بلکه کند، نیم uپویس عی�ب را ی � چرت- و          . او ها سخین  وه�م هست xخوین جای یک هم دنی�ا
کند                  یم� ص�حبت ی � چرت- چ�ه مورد در ک�ه دان�د یم� عییس� و دارد را خود خاص های یم       . ترس م�ا ک�ه اس�ت دلی��ل � همنی��- ب�ه

کنیم        مراجعه او به خود نیازهای با هست            . توانیم چگونه شما شخصیت که داند یم و بیند یم را شما .او

نیس�ت     ماجرا هم�ه ای�ن شد         . ام�ا دنی�ا ای�ن وارد م�ا ب�ه عش�ق خاط��ر ب�ه    . او دور       را س دسرت  قاب�ل غرت- � چرت��- ه�ر متعال خداون�د
است          کرده عوض کودک یک گهواره ب�ا آنرا و که               . انداخت�ه را ی � چرت- هر عییس، یک عنوان به سپس، و شد ما از ییگ او

گرفت                عهده ب�ه کن�د، یم� ظل�م م�ا ب�ه و اس�ت ب�د م�ا در و جهان کرد          . در غلبه جهان ای�ن های تارییگ� بر خود نور ب�ا !  او
ما  تو . برای . برای

گوید      یم ما به مسیح : عییس

هستم    جهان نور . من
داشت                 خواهد

'
زندیگ نور بلکه رفت، نخواهد راه تارییگ در دیگر کند وی پرت- من از که . هر

۱۲، ۸یوحنا 

بیاورد         شما برای را خود نور خواهد یم فرستاد               . او اعیاد همه عید آور پیغام عنوان به را خود رسوالن امروز � همنی- برای و
آید   -  یم ما شود   .  فاتح یم متولد . عییس

باشد          لحم بیت اصطبل به ای دریچه شاید امروز آنگاه           .  فرصت نداریم، ماندگاری � چرت- هیچ که شویم یم متوجه وقین  زیرا
ببیند             آی��د یم�� لح��م بی��ت اص��طبل در از ک��ه را نوری چشمانمان خوش         . شای��د و هسین  مشتاق ت��و اس��ت، باز اص��طبل در

. آمدی

مبارک   کریسمس
کریسمس   رسان پیام


