
 عيسای واقعی کيست؟

اول همه احکام اين است که بشنو ای  جواب داد: او را  عيسی"

 29: 12" مرقس .اسرائيل، خداوند خدای ما، خدای واحد است

رزشهاي تو  کند و ا يدگاه تو ارزشهاي تو را تعيين می د 
 کند. کارهاي تو را تعيين می 

 مالک تمام هستی   همچون عيسی   -1
ديده است. او فرزند خداست و بر  مسيح چهره ديدنی خدای نا"

تمام موجودات برتری دارد. درواقع تمام هستی بوسيله عيسی  

  مسيح بوجود آمد، يعنی هر آنچه در آسمان و بر زمين است...

        " اند.مسيح  و برای جالل او آفريده شدههمه بوسيله 

 17-15: 1کولسيان 

 ه بايد کرد؟  پس چ ❖

 پرستش کن را احترام او ترس و  با فروتنی و

ای خداوند خبری را که به من دادی شنيدم و برای کارهايی که  "

-با ترس و احترام تو را پرستش می به زودی انجام خواهی داد

کنم. دوباره مثل سالهای گذشته قدرت خود را به ما نشان ده تا  

"  نجات يابيم و در حين غضب خود، رحمت را به ياد آور.

 2: 3حبقوق 

لکوتی تزلزل ناپذير نصيب ما خواهد شد، بياييد  پس حاال که م"

خدا را از صميم قلب سپاس گوييم و او را چنانکه سزاوار است،  

 29-28: 12" عبرانيان با خوف و احترام خدمت نماييم.

 

 رقصد می از شادي  کسی که    همچون عيسی   -2
ای توانا  ی تو که در ميان توست نجات دهندهزيرا خداوند خدا"

باشد. او از تو راضی خواهد بود، و تو را دوست خواهد  می

         " داشت و وجود تو مايه شادی و سرور او خواهد بود.

 17: 3صفنيا 

 ه بايد کرد؟  پس چ ❖

 برد. ر از اينکه او از وجود تو لذت میلذت بب 

ای نگاه و و به ماه و ستارگانی که آفريدهوقتی به آسمان ت"

يست که تو به فکر او باشی و او را  گويم انسان چمیکنم،  می

 4-3: 8" مزمور مورد لطف خود قرار دهی؟

 داماد آسمانی   همچون عيسی   -3
بياييد با يکديگر وجد و شادی کنيم و او را احترام نماييم، زيرا  "

زمان جشن عروسی بره فرا رسيده است. عروس او نيز خود را  

 7: 19مکاشفه " مهيا کرده

 ه بايد کرد؟  پس چ ❖

 ی عروسی آماده شوبرا 

شما نيز آماده باشيد زيرا من، مسيح موعود، هنگامی باز  "

 40: 12لوقا " خواهم گشت که کمتر انتظارش را داريد.

 


