
 ילד שלי
)1-תהלים קם ( אולי אתה לא מכיר אותי אבל אני ידע עליך הכול  

)2-תהילים קם(אני יודע מתי אתה יושב ומתי אתה קם   
)3-תהילים קם(ידוע לי על כל הדרכים שלך   

)10:29-31מתי (אפילו שערות שלך נמנו   
)27-בראשית א(אני בראתי אותך בצלמי   

)28-ם יזמעשי השליחי( ם"בי אתה חי זז ומתק  
)28-מעשי השליחים יז(אתה מין הדור שלי   

) 4-5-ירמיה א(לפני שיצרתי אותך בבטן אמך אותך ידעתי   
) 11-12-ם א"האפ-אל(ובחרתי אותך תרם נוסדה הארץ    

)15-16תהילים קם (כול ימי חייך כתובים בספרי ,לא במיקרה באת לעולם   
)26- השליחים  יזמעשי  ( אני קבעתי מתי תיוולד והארץ בא תיחייה  

)14-תהילים קם ( נוצרת באופן מעולה  
)13-תהלים קם  ( בעדינות רקמתי אותך בבטן אמך  

)6-תהילים קם ( ביום הולדתך שלפתי אותך מבטן אמך  
)41-44-אגרת יוחנן הראשונה  ח ( אלא  שלא קבלו אותי לא ידעו אותי  

)16-גרת יוחנן הראשונה דא(  אהבתי אליך ממלאת  אותי,הינני לידך אין בי כל רע   
)1-אגרת יוחנן הראשונה ג(אני חפץ לתת לך את כול אהבתי     

).1-יוחנן ג(  פשוט כי אתה בני ואני אביך  
)11-מתי ז(  אני יכול לתת לך יותר מאביך החומרי  

)48-מתי ה ( אני האבא המושלם שלך  
)17-אגרת יעקבא(  היא מהיידיים שלי,כל מתנה טובה שאתה מקבל  

)31-33-מתי ן(ויודע למה אתה זקוק  ,י הספקן שלך אנ  
)11-ירמיה כט ( התוכנית שלי היא שבעתידך יש תיקווה  

)3-ירמיה לא ( אהבתיך אהבה נצחית  
)17-18-תהילים קם (  מחשבותי עליך רבות כחול בחוף הים  

)17-צפניה ג( אני שמח בליבי עליך  
)40-ירמיה  לב( לא אפסיק להטיב לך  

)5-שמות יט(ושר שלי   כי אתה הא  
)41-ירמיה לג( אני יחזק אותך עם כול הלב שלי ובכול נפשי  
)3-ג"ירמיה ל( אני רוצה להראות לך דברים גדולים וניפלאים  

)29-דברים ד(עם תחפשני בכול ליבך אתה תימצא אותי   
)36-תהילים לח ( תתנחם  בי ואני אמלא את  משאלות ליבך  

)13-הפיליפיים ב-אל( כי אני שמתי אותם  בליבך  
)20- האפיים ג-אל(אני יכול לעשות למענך מעל ומעבר מבוקשך או מחשבתך   

)16-17-התסלוניקים ג-השנית אל( מפני שאני הנחמה הכי גדולה שלך  
)3-4-הקורנתיים א-השנית אל( אשר מנחם אותך בכול צרותיך  

)18-ה"ל-תהילים(אני שומע אותך מתי שאתה קורה עליי   
)11-ישעיה מ ( כך גם אני אכך אותך בידיי ואחזיק על חזי,שר מחזיק בידיו טלהכמו רועה  א  

)3-4-חזון יותנן כא( יגיע יום ואני ימחה כל דמעה מהעיניים שלך ואוריד כל  כעב אשר סבלתה בעולם הזה  
)23-יוחנן יז( אני אבא שלך ואני אוהב אותך כמו את ישוע בני  

)26-יוחנן יז(בו יפתח את אהבתי אליך   
)3-העברים א-אל( הוא מושלם ודמותי מושלמת  

)31-הרומנים ח-אל( הוא שלח אותי להראות שאני איתך ולא נגדך  
)הקורנתיים ה-השנית אל(  להגיד שאני לא מחשיב את חטעיך כי ישוע מת בשבילך להשלים בינינו  

)8-19-הקורנתיים ה-השנית אל( המוות  שלו כהתגלות  הכי גדולה לאהבתי    
)10:רשונה יוחנו ד(ת שלו  היה ביטוי החזק ביותר של האבה שלי קלופך המב  

)31-32-רומיים ח-אל( אני לא חמלתי כלום למען אהבתך אליי  
)23-אזרת יוחנן הראשונה ב( אם תקבל את מתנות ישוע אתה תקבל אותי  

)38-39-רומיים ח-אל( שום דבר לא יכול להפריד אותך מהאהבה שלי  
)7-לוקס טו(שאדם לא ראה , יכין חגיגה כל כך גדולהתבוא הבייתה ואני  

)14-15-האפסיים ג-אל ( אני תמיד הייתי  אבא ותמיד יהיה  
)12-13-יוחנך א( "?האם תהייה ילדי:"אני קורה לך  

)11-32-לוקס טו(אני מחכה לך   
 

אלוהים כל יכול, באהבה אביך  
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