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Otrok moj … 
Mogoče me ne poznaš, vendar jaz vem vse o tebi … Psalm 139, 1       Vem, kdaj se vsedeš in kdaj 
vstaneš … Psalm 139, 2     Z vsemi tvojimi potmi sem seznanjen … Psalm 139, 3       Celo vsi lasje na 
tvoji glavi so prešteti … Matej 10, 29 – 31            Zakaj ustvarjen si po moji podobi …1 Mojzesova 1, 27   
V meni živiš, se giblješ in obstajaš … Apostolska dela 17, 28             Ker si iz mojega rodu … Apostolska   

dela 17, 28      Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal … Jeremija 1, 4 – 5     Izbral 
sem te, še preden sem ustvaril svet .… Efežanom 1, 11 – 12    Tvoje življenje ni naključje, ker so vsi 
tvoji dnevi zapisani v moji knjigi … Psalm 139, 15 – 16    Jaz sem bil ta, ki sem odmeril čas in meje 
tvojega bivanja … Apostolska dela 17, 26          Čudovito si ustvarjen … Psalm139, 14   Stkal sem te v 
materinem telesu … Psalm 139, 13    in te podpiral od dne tvojega rojstva … Psalm 71, 6   Tisti, ki me 
ne poznajo, me narobe predstavljajo … Janez 8, 41 – 44    Nisem daleč stran in se ne jezim, ampak 
sem popoln izraz ljubezni … 1 Janez 4, 16    In moja želja je, da vso svojo ljubezen obilno izlijem 
nate ... 1 Janez 3, 1   Preprosto zato, ker si moj otrok in jaz tvoj oče … 1 Janez 3, 1        Nudim ti več, 
kot ti lahko kdajkoli nudi tvoj zemeljski oče … Matej 7, 11             Ker sem popoln oče … Matej 5, 48   
Vsak dober dar in vsako popolno darilo pride iz moje roke … Jakob 1, 17      Zato ker skrbim zate 
in izpolnim vse tvoje potrebe … Matej 6, 31 – 33             Moj načrt za tvojo prihodnost je bil vedno 
napolnjen z upanjem … Jeremija 29, 11      Ker te ljubim z večno ljubeznijo … Jeremija 31, 3      Mojih 
misli o tebi se ne da prešteti, kakor ne peska na morski obali … Psalm 139, 17 – 18       Nad teboj se 
veselim v prepevanju … Sofonija 3, 17   Nikoli ti ne bom nehal delati dobro … Jeremija 32, 40     Ker ti 
si moja dragocena lastnina … 2 Mojzesova 19, 5       Želim te močno utrditi z vsem svojim srcem in 
dušo … Jeremija 32, 41   In želim ti pokazati velike in nedoumljive reči … Jeremija 33, 3      Če me boš 
iskal z vsem srcem in vso dušo, me boš našel … 5 Mojzesova 4, 29        Razveseljuj se v meni, pa ti 
bom dal, kar želi tvoje srce … Psalm 37, 4     Ker sem jaz tisti, ki sem ti dal te želje … Filipljanom 2, 13   
V vsem morem napraviti neznansko več od tega, kar prosiš ali misliš … Efežanom 3, 20    Kajti jaz 
te najbolj spodbujam in opogumljam … 2 Tesaloničanom 2, 16 – 17     Jaz sem tudi Oče, ki te tolaži v 
vseh tvojih stiskah … 2 Korinčanom 1, 3 – 4            Kadar imaš skrušeno srce in si potrt, sem ti blizu 
… Psalm 34, 19              Nosil sem te blizu svojega srca, kakor pastir nosi jagnje v svojem naročju 
… Izaija 40, 11   Prihaja dan, ko bom obrisal vse solze s tvojih oči … Razodetje 21, 3 – 4      In odstranil 
bom vsako bolečino, ki si jo trpel na zemlji … Razodetje 21, 3 – 4       Jaz sem tvoj oče in ljubim te, 
kakor ljubim svojega Sina, Jezusa … Janez 17, 23       Kajti v Jezusu je razodeta moja ljubezen do 
tebe … Janez 17, 26   On je popoln izraz mojega obstoja … Hebrejcem 1, 3      On je prišel pokazat, da 
sem za tebe in ne proti tebi … Rimljanom 8, 31              In da ti pove, da jaz ne štejem tvojih grehov 
… 2 Korinčanom 5, 18 – 19             Jezus je umrl, da bi jaz in ti postala prijatelja … 2 Korinčanom 5, 18 – 19   
Njegova smrt je največji izraz moje ljubezni do tebe … 1 Janez 4, 10  Dal sem vse, kar sem ljubil, 
samo za to, da bi lahko pridobil tvojo ljubezen … Rimljanom 8, 31 – 32        Če sprejmeš dar mojega 
sina Jezusa, mene sprejmeš …1 Janez 2, 23                          In nič te ne bo ločilo od moje ljubezni 
… Rimljanom 8, 38 – 39      Vrni se domov in pripravim ti največjo zabavo, kakršne nebesa še nikoli 
niso videla … Luka 15, 7          Od nekdaj sem bil Oče in za vedno ostajam Oče … Efežanom 3, 14 – 15   
Moje vprašanje je … Ali želiš tudi ti postati moj otrok? ... Janez 1, 12 – 13                    
Čakam nate … Luka 15, 11 – 32   
 
 

                                                                                                         Ljubim te, tvoj Očka.  
                                                                                                                   Vsemogočni Bog 
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