
 خدا  نور  است

 . باشد کسی که روشنایی برای روح و روان ما و سرچشمٔه همٔه چیزهایی که حقیقت است، می : خدا نور است -ستایش

 ۸: ۱۲؛ یوحنا   ۱: ۵؛ اول یوحنا  ۲۲: ۲۹دوم سموئیل : کتاب مقدس( های)آیه

 

 -اعتراف به گناهان 

اما اگر ما . گوییم ای نزدیک داریم، اما در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم، دروغ می رابطه پس اگر بگوییم که با خدا 

ای نزدیک داریم و خون عیسی، فرزند خدا، ما را  کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می

 . سازد از هر گناه پاک می 

 ترجمه تفسیری  ۷- ۱: ۶اول یوحنا  

 

 - شکرگزاری 

نور خود را در دلهای ما تابانید تا شناخت جالل خدا در چهرٔه مسیح،  «  نور از میان تاریکی بتابد،: »زیرا همان خدا که گفت 

 . ما را منّور سازد 

 ۴: ۶دوم قرنتیان 

 

 -شفاعت 

بگذار که نور او بر اطرافیانش  .  باشد خواهم که کالم تو چراغی برای پاهای ـــــــــــــــ و نور برای راه او  می   : فرزندانمان

 . بتابد تا کارهای نیکش را ببینند و پدر ما را که در آسمان است، بستایند 

 ۵: ۱۶و متی   ۱۱۹: ۱۰۵برگرفته از مزمور  

 
چشمان ــــــــــــ را بگشا، تا از تاریکی به نور، و از قدرت شیطان به سوی خدا باز گردد، تا آمرزش    : دعا برای گمراهان

   . اند، نصیبی بیابد هان را یافته، در میان کسانی که با ایمان به عیسی مقدس شدهگنا
 ۲۶: ۱۸برگرفته از اعمال رسوالن  

 

 . پس همچون فرزندان نور رفتار کنید .  شما زمانی تاریکی بودید، اما اکنون در خداوند نور هستید  : شاگردان

 ۵: ۸افسسیان  

 

 : مدیران / آموزگاران 

نور خود را در دلهای ما تابانید تا شناخت جالل خدا در چهرٔه مسیح،  «  نور از میان تاریکی بتابد،: »مان خدا که گفت زیرا ه

 . ما را منّور سازد 

 ۴: ۶دوم قرنتیان 

 
همان که به واسطٔه انجیل، مرگ را باطل کرد   –دهندٔه ما مسیْح عیسی عیان گشته است  ولی اکنون با ظهور نجات ...   : مدارس

         . حیات و فناناپذیری را آشکار ساخت و 

 ۱: ۱۰دوم تیموتائوس  

 
 «: مادران در دعا»دعا برای 

اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و اّمتی مقدّس و قومی که ملک خاص خداست 

خوانده  انگیز خود فرا هستید، تا فضایل او را اعالم کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت 

  . است 
 ۲: ۹اول پطرس 


