
 از پيدايش تا مکاشفه. . . . فرياد قلب پدر 
 نامه عاشقانه پدر

 
 . . . . فرزندم 

 .با اينکه تو مرا نمی شناسی، من همه چيز را درباره تو می دانم
 )1:139مزمور(

 .من از نشستن و برخاستن تو اطالع دارم
 )2:139مزمور(

 .من تمام راههای تو را می شناسم
 )3:139مزمور(

 .ی سر تو شمرده شده استحتی تمام موها
 )31- 29:10متی(

 .چون تو به صورت من آفريده شدی
 )27:1پيدايش(

 .تو در من زندگی می کنی، حرکت می کنی و وجود داری
 )28:17اعمال رسوالن(

 .چون تو از نسل من هستی
 )28:17اعمال رسوالن(

 .من تو را قبل از اينکه در رِحم مادرت شکل بگيری می شناختم
 )5 - 4:1ارميا(

 .من تو را پيش از بنياد عالم انتخاب کردم
 )4:1افسسيان(

 .تو يک اشتباه نيستی. تو اتفاقی به وجود نيامدی
 )16 -15:139مزمور(

 .چون تمام روزهای تو در دفتر من ثبت شده است
 )16 -15:139مزمور(

 .من زمان تولد تو را مقرر کردم و تعيين کردم که در کجا بايد زندگی کنی
 )26:17عمال رسوالنا(

 .تو يک معجزه ای قابل تقديری
 )14:139مزمور(

 .من تو را در رِحم مادرت شکل دادم
 )13:139مزمور(

 .من تو را در رِحم مادرت حفظ کردم
 )6:71مزمور(

 .من به وسيله مردمی که مرا نمی شناختند، اشتباه معرفی شدم
 )44 – 41:8يوحنا(
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 . محبت کاملممن دور از تو و خشمگين نيستم، من
 )16:4اول يوحنا(

 .و مايلم تو را با محبتم سيراب کنم
 )1:3اول يوحنا(

 .خيلی ساده، چون تو فرزند من هستی و من پدر تو
 )1:3اول يوحنا(

 .من خيلی بيشتر از آنکه پدر زمينی تو بتواند به تو بدهد، به تو می بخشم
 )11:7متی(

 .چون من پدر کاملم
 )48:5متی(

 . برای آيندهء تو پر از اميد استنقشه های من
 )11:29ارميا(

 .چون محبت من برای تو ازلی است
 )3:31ارميا(

 .فکرهايی که برای تو دارم قابل شمارش نيست، مانند ريگهای ساحل دريا
 )18 – 17:139مزمور(

 .من از خوشی برای تو سرودها خواهم خواند
 )17:3صفنيا(

 .کشيدمن از احسان به تو هرگز دست نخواهم 
 )40:32ارميا(

 .و من می خواهم چيزهای عظيم و مخفی را برای تو آشکار کنم
 )3:33ارميا(

 .اگر مرا با تمامی دل بطلبی، مرا خواهی يافت
 )29:4تثنيه(

به من اطمينان کن و شاد باش، و من آنچه را که خواسته دل توست به تو 
 .خواهم داد

 )4:37مزمور(

 .اراده را در دل تو می گذارمچون من کسی هستم که خواست و 
 )13:2فيلپيان(

من قادرم تا بی نهايت زيادتر از آنچه که بخواهی يا تصور کنی، برايت انجام 
 .دهم

 )20:3افسسيان(

 .زيرا که من بزرگترين مشوق و تسلی دهندهء تو هستم
 )17- 16:2دوم تسالونيکيان(

 .ی می دهدهمچنين من پدری هستم که در تمام سختی هايت تو را تسل
 )4 - 3:1دوم قرنتيان(
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 .اگر قلبت شکسته است، نزديک تو خواهم ماند
 )18:34مزمور(

مانند چوپانی که بره ها را در بر می گيرد، تو را روی قلبم، روی سينه ام نگه 
 .خواهم داشت

 )11:40اشعيا(

 .روزی خواهد رسيد که من هر اشکی را از چشمان تو پاک خواهم کرد
 )4 – 3:21مکاشفه(

 .و من تمام درد و رنجی را که در روی زمين کشيدی، برخواهم داشت
 ) 4 – 3:21مکاشفه(

همچنان که پسرم عيسی را دوست . من پدر تو هستم و تو را دوست دارم
 .دارم

 )23:17يوحنا(

 .چون در عيسی محبت من برای تو آشکار و قابل لمس گرديد
 )26:17يوحنا(

 .زيرا که او فروغ جالل من است
 )3:1عبرانيان(

 .او آمد تا به تو نشان دهد که من با تو هستم و نه بر ضد تو
 )31:8روميان(

 .عيسی برای تو مرد، تا بتوانی صلح را بدست آوری
 )19 – 18:5دوم قرنتيان(

 .مرگ او نشانهء واضح محبت من برای تو است
 )10:4اول يوحنا(

 .تو شودو هيچ چيز و هيچکس نمی تواند مانع محبت من برای 
 )39- 38:8روميان(

به خانه بيا و من بزرگترين جشنها را که در بهشت برپا شده، برايت خواهم 
 .گرفت

 )24- 22:15لوقا(

 .من هميشه پدر بودم و برای ابد پدر خواهم بود
 )15 - 14:3افسسيان(

 می خواهی فرزند من باشی؟. . . . سوال من اين است که 
 )13 – 12:1يوحنا(

 .هستممن منتظرت 
 )32 – 11:15لوقا(

 

 با محبت فراوان، پدرت
 خداونِد قادر مطلق
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