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Kocham Cie, Twój Tato

Moje dziecko,

Bóg Wszechmogacy

             Moze mnie nie znasz, ale ja wiem o tobie wszystko. Ps. 139,1   Wiem kiedy siadasz i kiedy wstajesz. 
Ps. 139,2      Znam twoje sciezki. Ps. 139,3     Nawet wlosy na twojej glowie sa policzone. Mt 10,29-31     Poniewaz 
zostales stworzony na mój obraz. 1 Mojz 1,27           We mnie zyjesz, poruszasz sie i jestes. Dz 17,28          Jestes z 
mojego rodu. Dz 17,28       Znalem cie, jeszcze zanim sie poczales. Jr 1,4-5         Wybralem cie, gdy planowalem 
stworzenie swiata. Ef 1,11-12                      Nie jestes pomylka, gdyz twoje dni zostaly zapisane w mojej ksiedze. 
Ps 139 15-16           Wyznaczylem dokladny czas twojego urodzenia i miejsce, gdzie bedziesz mieszkal. Dz 17,26 

Cudownie cie stworzylem. Ps 139, 14          Uksztaltowalem cie w lonie twojej matki. Ps 139,13         Bylem twoja 
podpora od urodzenia, pomoca twoja od lona matki twojej. Ps 71,6                       Mój obraz byl przedstawiony 
niewlasciwie przez tych, którzy mnie nie znaja. Jn 8, 41-44     Nie jestem oddalony i rozgniewany, ale jestem 
pelen milosci. 1 Jn 4,16      Pragne wylac na ciebie moja milosc. 1 Jn 3,1         Poniewaz jestes moim dzieckiem, 
a ja twoim Ojcem. 1 Jn 3,1   Oferuje ci wiecej, niz mógl dac twój ziemski ojciec. Mt 7,11        Poniewaz jestem 
doskonalym Ojcem. Mt 5,48     Kazdy dobry dar, jaki otrzymujesz, pochodzi ode mnie. Jak 1,17        Ja o ciebie 
dbam i zaspokajam wszystkie twoje potrzeby. Mt 6,31-33     Moje plany dotyczace twojej przyszlosci zawsze 
wypelnione sa nadzieja. Jr 29,11  Poniewaz umilowalem cie miloscia wieczna.  Jr 31,3 Moje mysli o tobie sa 
niezliczone jak ziemia piasku na brzegu morza. Ps 139, 17-18  Ciesze sie toba ze spiewaniem. Sof 3,17   Nigdy 
nie przestane ci dobrze czynic. Jr 32,40   Poniewaz jestes moja drogocenna wlasnoscia. 2 Mojz 19,5  Z calego 
serca i z calej duszy pragne cie osadzic. Jr 32,41        Chce ci pokazac rzeczy wielkie i dziwne. Jr 33,3        Jesli 
bedziesz mnie szukac z calego serca, znajdziesz mnie. 5 Mojz 4,29              Rozkoszuj sie mna, a dam ci, czego 
pragnie serce twoje. Ps 37,4      Poniewaz to ja daje tobie te pragnienia. Flp 2,13        Moge uczynic wiecej, niz 
sobie wyobrazasz. Ef 3,20    Poniewaz ja jestem twoja najwieksza zacheta. 2 Tes 2,16-17   Jestem takze Ojcem, 
który pociesza cie we wszystkich twoich klopotach. 2 Kor 1,3-4          Kiedy twoje serce zlamane, jestem tobie 
bliski. Ps 34,18       Tak jak pasterz niesie owce, tak ja nosze cie blisko mojego serca. Iz 40,11     Pewnego dnia 
otre wszelka lze z twoich oczu. Obj 21 3-4          I zabiore ból, jakiego doznales tu na ziemi. Obj 21,3-4     Jestem 
twoim Ojcem i kocham cie tak, jak ukochalem mojego Syna, Jezusa.  Jn 17,23                     Poniewaz w Jezusie 
objawila sie moja milosc do ciebie. Jn 17,26         On jest odbiciem mojej istoty. Hbr 1,3       Przyszedl pokazac, 
ze jestem za toba, a nie przeciwko tobie. Rz 8,31                          Oraz powiedziec, ze twoich grzechów nie licze. 
2 Kor 5,18-19      Jezus umarl, abys ty mógl dostapic pojednania. 2 Kor 5,18-19        Jego smierc byla najwyzszym 
wyrazem mojej milosci do ciebie. Jn 4,10                    Oddalem wszystko co kocham, zeby zyskac twoja milosc. 
Rz 8,31-32   Jesli przyjmiesz dar mojego Syna, Jezusa, przyjmiesz mnie. 1 Jn 2,23    Juz nic nie oddzieli cie od 
mojej milosci. Rz 8,38-39    Wróc do domu, a ja wydam w niebie najwieksze przyjecie. Lk 15,7   Zawsze bylem 
Ojcem i zawsze bede Ojcem. Ef 3,14-15     Pytam cie: czy chcesz byc moim dzieckiem? Jn 1, 12-13

Czekam na Ciebie. Luke 15:11-32


