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 אני ילד של המלך

 
 כיוון שישוע הוא מי שהוא,  

 וכיוון שהוא המושיע והאדון שלי: 
 

 

 אני ילד של מלך המלכים ואדון האדונים, 
 כאזרח במלכות   תילבק התיושב עם המשיח במרומים. נבחרתי ו  
 אלוהים.     של וביתב בן בית כלול כאני שמים ו  

 ( 12; יוחנן א' 8)התגלות א' 
 ( 9; פטר"א ב' 6)אפסים ב' 
 ( 19; אפסים ב' 6-1)יוחנן י"ד 

 ( 10; יוח"א ד' 8-6)רומים ה'  אלוהים אוהב אותי ללא תנאי וללא גבולות. 
 אני שייך לו מכיוון שהוא קנה אותי בדמו היקר של ישוע. 

 בוודאות!   –יש לי חיי עולם ואני איוושע מזעמו הבא של אלוהים   
 ( 19; קור"א ו' 9)פטר"א ב' 
 ( 16, יוחנן ג' 13-11)יוח"א ה' 

 . אני לא רק שונה בדברים שאני עושה. תלמיד המשיח משיחי, אני
 הזהות שלי השתנתה. האני שלי השתנה. הכל התחדש בי. 

 ( 16)פטר"א ד' 
 ( 20 ; גלטים ב'17)קור"ב ה' 

 ( 19; קור"א ו' 22)אפסים ב'  אני מקום משכנו של אלוהים והוא חי בי באמצעות רוחו. 
 (7-6; פיליפים ד' 18)אפסים ב'  אני יכול לגשת אליו בכל זמן, בכל מקום ובכל עניין. 

 מלאכת הבריאה שלו. נבראתי על ידו   –אני מעשה ידיו של אלוהים 
 . עושה מה שאני לשאני ומי  יש חשיבות לועבורו, לכן   

 (10)תהילים קל"ט; אפסים ב' 
 (9-7; גלטים ו' 16)קולוסים א' 

 וקיבלתי חיים  מוות האני חי באופן רוחני. שוחררתי מהפחד של 
 כדי שאחיה אותם ואיהנה מהם בשלמותם.   

 ( 15-14; עברים ב' 11-8)רומים ו' 
 ( 10)יוחנן י' 

 (13-8; תהילים ק"ג 9)יוח"א א'  וסופי. חטאיי נסלחו לי באופן מלא, מוחלט  
 המלכות   –ניצלתי מהשלטון של החושך והובאתי אל המלכות של האור 

 של הבן.   
 

 ( 13)קולוסים א' 
 (1; גלטים ה' 23-16)רומים ו'  שוחררתי מהעונש של החטא ומהכוח של החטא. 

 אני אויב של השטן ונמצא במלחמה נגד כוחות רשע רוחניים, אבל 
 מזה אשר בעולם. גדול הוא אשר בי   

 ( 12; אפסים ו' 8)פטר"א ה' 
 ( 4)יוח"א ד' 

 , לא משנה מי או מה עומד נגדי, עדיאם אלוהים הוא ב
 – אהבת המשיח מ  אותילהפריד  ים כי שום דבר ואף אחד לא יכול  
 שבר; מלא פגיעה, כאב, אובדן, בעיה או    
 לא רדיפה, צרות, קושי או סכנה;   
 ; נותאבוילא נטישה, התעללות, התמכרויות או ת    
 לא רצונות, מזון, מיניות או מערכות יחסים;    
 לא חיים או מוות, מלאכים או שדים;    
 לא העבר שלי, ההווה או העתיד;    
 כולה; הבריאה כל שום דבר במקום, לא   לא אדם,    לאכוח,  לא    
 לנצח. , יכולים השטן עצמולא אפילו    

 ( 23-18פסים א' ; א31רומים ח' )
 
 
 
 
 
 
 

 ( 39-35)רומים ח' 
 ( 15)קולוסים ב' 

   ,אלוהים, ושום דבר  ים של , בידיע ישו ו של אני בידי
 אותי מידיו של אלוהים.   הוציא ל ים אף אחד לא יכול ו   

 
 ( 28-27)יוחנן י' 

 איתי,    נמצא רע כי אלוהיםכל לא אפחד מאני  
 אותי ולא יעזוב אותי.   נטושלא יהוא הוא הבטיח שלעולם ו  

 ( 7; טימ"ב א' 4)תהילים כ"ג 
 ( 5)עברים י"ג 

 -  לך נוכחותו של אלוהים נמצאת איתי בכל מקום שאליו א 
 שמים, ים שב לגבהעד     
 , ליםצלהדרך עמק   
 לנצח ותמיד.   - עד קצות הארץ    

 ( 7)תהילים קל"ט 
 
 

 ( 20-19)מתי כ"ח 
 
 

 אחד כזה. לחיות כבוחר היום  אני אני ילד של המלך ו
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