Mi!osny list od Ojca:
Wo!anie serca Ojca od ksi"gi Genesis do Objawienia

Moje dziecko,
Mo"e mnie nie znasz, ale ja wiem o tobie wszystko. Ps. 139,1
Wiem kiedy siadasz i kiedy wstajesz.
Ps. 139,2 Znam twoje #cie"ki. Ps. 139,3 Nawet w!osy na twojej g!owie s$ policzone. Mt 10,29-31 Poniewa"
zosta!e# stworzony na mój obraz. 1 Moj! 1,27 We mnie "yjesz, poruszasz si% i jeste#. Dz 17,28 Jeste#
z mojego rodu. Dz 17,28
Zna!em ci%, jeszcze zanim si% pocz$!e#. Jr 1,4-5
Wybra!em ci%, gdy
planowa!em stworzenie #wiata. Ef 1,11-12
Nie jeste# pomy!k$, gdy" twoje dni zosta!y zapisane w
mojej ksi%dze. Ps 139 15-16 Wyznaczy!em dok!adny czas twojego urodzenia i miejsce, gdzie b%dziesz
mieszka!. Dz 17,26 Cudownie ci% stworzy!em. Ps 139, 14
Ukszta!towa!em ci% w !onie twojej matki.
Ps 139,13
By!em twoj$ podpor$ od urodzenia, pomoc$ twoj$ od !ona matki twojej. Ps 71,6 Mój obraz
by! przedstawiony niew!a#ciwie przez tych, którzy mnie nie znaj$. Jn 8, 41-44 Nie jestem oddalony i
rozgniewany, ale jestem pe!en mi!o#ci,1 Jn 4,16
Pragn% wyla& na ciebie moj$ mi!o#&. 1 Jn 3,1
Poniewa" jeste# moim dzieckiem, a ja twoim Ojcem. Jn 3,1
Oferuj% ci wi%cej, ni" móg! da& twój
ziemski ojciec. Mt 7,11
Poniewa" jestem doskona!ym Ojcem. Mt 5,48
Ka"dy 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 dotycz$ce twojej przysz!o#ci zawsze wype!nione s$ nadziej$. Jr 29,11 Poniewa"
umi!owa!em ci% mi!o#ci$ wieczn$. Jr 31,3
Moje my#li o tobie s$ niezliczone jak ziemia piasku na
brzegu morza. Ps 139, 17-18
Ciesz% si% tob$ ze #piewaniem. Sof 3,17 Nigdy nie przestan% ci dobrze
czyni&. Jr 32,40 Poniewa" jeste# moj$ drogocenna w!asno#ci$. 2 Moj! 19,5
Z ca!ego serca i z ca!ej
duszy pragn% ci% osadzi&. Jr 32,41
Chc% ci pokaza& rzeczy wielkie i dziwne. Jr 33,3
Je#li b%dziesz
mnie szuka& z ca!ego serca, znajdziesz mnie. 5 Moj! 4,29 Rozkoszuj si% mn$, a dam ci, czego pragnie
serce twoje. Ps 37,4 Poniewa" to ja daj% tobie te pragnienia. Flp 2,13 Mog% uczyni& wi%cej, ni" sobie
wyobra"asz. Ef 3,20 Poniewa" ja jestem twoj$ najwi%ksz$ zach%t$. 2 Tes 2,16-17 Jestem tak"e Ojcem,
który pociesza ci% we wszystkich twoich k!opotach. 2 Kor 1,3-4
Kiedy twoje serce z!amane, jestem
tobie bliski. Ps 34,18
Tak jak pasterz niesie owc%, tak ja nosz% ci% blisko mojego serca. I! 40,11
Pewnego dnia otr% wszelk$ !z% z twoich oczu. Obj 21 3-4 I zabior% ból, jakiego dozna!e# tu na ziemi.
Obj 21,3-4
Jestem twoim Ojcem i kocham ci% tak, jak ukocha!em mojego Syna, Jezusa. Jn 17,26
Poniewa" w Jezusie objawi!a si% moja mi!o#& do ciebie. Jn 17,26 On jest odbiciem mojej istoty. Hbr 1,3
Przyszed! pokaza&, "e jestem za tob$, a nie przeciwko tobie. Rz 8,31
Oraz powiedzie&, "e twoich
grzechów nie licz%. 2 Kor 5,18-19
Jezus umar!, aby# ty móg! dost$pi& pojednania. 2 Kor 5,18-19 Jego
#mier& by!a najwy"szym wyrazem mojej mi!o#ci do ciebie. Jn 4,10
Odda!em wszystko co kocham,
"eby zyska& twoj$ mi!o#&. Rz 8,31-32
Je#li przyjmiesz dar mojego Syna, Jezusa, przyjmiesz mnie.
1 Jn 2,23 Ju" nic nie oddzieli ci% od mojej mi!o#ci. Rz 8,38-39
Wró& do domu, a ja wydam w niebie
najwi%ksze przyj%cie. "k 15,7 Zawsze by!em Ojcem i zawsze b%d% Ojcem. Ef 3,14-15 Pytam ci%: czy
chcesz by& moim dzieckiem? Jn 1, 12-13 Czekam na Ciebie. "k 15,11-32

Kocham Ci%.
Twój Tato, Bóg Wszechmog$cy!
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