
Моје дете 
 
Ти ме можда не познајеш, али ја знам све о теби. 
Псалам 139:1 
 
Знам када седаш и када устајеш. 
Псалам 139:2 
 
Познати су ми сви твоји путеви. 
Псалам 139:3 
 
Чак и сваки влас косе на твојој глави је избројан. 
Матеј 10:29-31 
 
Зато што си створен према мојој слици. 
1. Мојсијева 1:27 
 
У мени живиш, мичеш се и јеси. 
Дела апостолска 17:28 
 
Ти си мој род. 
Дела апостолска 17:28 
 
Познао сам те и пре него што си био зачет. 
Јеремија 1:4-5 
 
Изабрао сам те пре постања света. 
Ефесцима 1:11-12  
 
Ти ниси нека грешка, јер сви твоји дани су записани у мојој књизи. 
Псалам 139:15-16 
 
Одредио сам тачно време твог рођења и где ћеш да живиш. 
Дела апостолска 17:26 
 
Чудесно и дивно си створен. 
Псалам 139:14 
 
Саткао сам те у утроби твоје мајке. 
Псалам 139:13 
 
Извео сам те у дан када си рођен. 
Псалам 71:6 
 
О мени су лоше причали они који ме не познају. 
Јован 8:41-44 
 
Нисам далеко нити сам љут, већ сам потпуна љубав. 
1. Јованова 4:16 
 
И желим да излијем своју љубав на тебе. 
1. Јованова 3:1 
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Једноставно зато што си ти моје дете а ја твој Отац. 
1. Јованова 3:1 
 
Ја ти пружам много више од тога што ти је овоземаљски отац могао пружити. 
Матеј 7:11 
 
Зато што сам ја савршен отац. 
Матеј 5:48 
 
Сваки добар дар који примаш долази из моје руке. 
Јаков 1:17 
 
Зато што се ја бринем и испуњавам све твоје потребе. 
Матеј 6:31-33 
 
Мој план за твоју будућност је увек био испуњен надом. 
Јеремија 29:11 
 
Зато што те волим вечном љубављу. 
Јеремија 31:3 
 
Моја размишљања о теби се не могу избројити као ни песак на обали мора. 
Псалам 139:17-18 
 
Радујем се због тебе и певам. 
Софоније 3:17 
 
Никада нећу престати да ти чиним добро. 
Јеремија 32:40 
 
Јер ти си моје благо. 
2. Мојсијева 19:5 
 
Свим својим срцем и душом желим да те збринем. 
Јеремија 32:41 
 
Желим да ти откријем велике и предивне ствари. 
Јеремија 33:3 
 
Ако ћеш ме потражити целим својим срцем, наћи ћеш ме. 
5. Мојсијева 4:29 
 
Радуј се у мени и испунићу жеље твог срца. 
Псалам 37:4 
 
Зато што сам то ја, који сам ти дао те жеље. 
Филипљанима 2:13 
 
 
Ја сам у стању да урадим за тебе много више ствари него што можеш и да замислиш. 
Ефесцима 3:20 
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Зато што сам ја тај који те највише охрабрује. 
2. Солуњанима 2:16-17 
  
Ја сам такође Отац који те теши у свим твојим невољама. 
2. Коринћанима 1:3-4 
  
Када си сломљеног срца, ја сам ти близу. 
Псалам 34:18 
  
Као што пастир носи јагње, ја сам те носио близу мог срца. 
Исаија 40:11 
  
Једног дана ћу обрисати сваку сузу са твог лица. 
Откривење 21:3-4 
  
И одузећу сву бол због које си патио на овој земљи. 
Откривење 21:3-4 
  
Ја сам твој Отац, и волим те као што волим и свог сина Исуса. 
Јован 17:23 
  
У Исусу сам показао своју љубав према теби.  
Јован 17:26 
  
Он је оличење мога бића. 
Јеврејима 1:3 
  
Он је дошао да покаже да сам ја за тебе а не против тебе. 
Римљанима 8:31 
  
И да ти каже да ти не урачунавам грехе. 
2. Коринћанима 5:18-19 
  
Исус је умро да би могло доћи до помирења између нас. 
2. Коринћанима 5:18-19 
  
Његова смрт је била коначни изражај моје љубави према теби. 
1. Јованова 4:10 
  
Одрекао сам се свега чега сам волео да би задобио твоју љубав. 
Римљанима 8:31-32 
  
Ако примиш дар � мог сина Исуса, примаш мене. 
1. Јованова 2:23 
  
Ништа те никада више неће одвојити од моје љубави. 
Римљанима 8:38-39 
  
Дођи кући и приредићу за тебе невиђену прославу на небу. 
Лука 15:7 
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Одувек сам био твој Отац и увек ћу бити твој Отац. 
Ефесцима 3:14-15 
  
Моје питање је: Хоћеш ли да будеш моје дете? 
Јован 1:12-13 
  
Чекам твој одговор. 
Лука 15:11-32 
  
Воли те твој Отац, свемогући Бог 
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