
„Moje drogie Dziecko..." 



Możliwe że mnie nie 

znasz, ale Ja wiem o 

Tobie wszystko

Psalm 139:1



Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz, 

rozumiem myśl twoją z daleka

Psalm 139:2 



wyznaczam ci drogę

i spoczynek

Psalm 139:2



nawet wszystkie 

włosy na twojej 

głowie są policzone

Mateusz 10:30



bo stworzyłem cię 

podobnym do siebie 

1 Mojżeszowa 1:27



We mnie żyjesz i poruszasz się,

bo z mego rodu jesteś 

Dzieje Ap. 17:28



Jeszcze przed stworzeniem znałem cię 

Jeremiasz 1:4-5 



Od początku według 

postanowienia mego, 

według zamysłu woli mojej 

Efezjan 1:11



Nie jesteś przypadkiem,

bo w księdze mej zapisane były 

wszystkie dni przyszłe twoje, gdy 

jeszcze żadnego z nich nie było 

Psalm 139:16 



Dzieje Ap. 17:26 

To ja ustaliłem 

wyznaczony czas

i miejsce twego 

urodzenia

i zamieszkania



Jesteś wspaniale, cudownie stworzony

Psalm 139:14



Stworzyłem cię

w łonie 

twojej matki

Psalm 139:13 



I dałem ci ujrzeć świat 

w dniu twych narodzin 

Psalm 71:6



Ci, którzy Mnie nie znają 

stawiają Mnie w złym świetle 

Jan 8:41-44 



Lecz Ja nie jestem zły, 

nie odległy, 

jestem obrazem miłości 

1 List Jana 4:11 



I pragnę wylać ją na ciebie obficie 

1 List Jana 3:1



Dlatego, że jesteś Moim dzieckiem,

a Ja twoim Ojcem

1 List Jana 3:1 



Daję ci więcej niż

twój ziemski ojciec

mógłby ci dać

Mateusz 7:11 



Bo Ja jestem doskonałym Ojcem

Mateusz 5:48 



Wszystko, co dobre w twoim 

życiu pochodzi ode Mnie0 

Jakuba 1:17 



Ja znam 

wszystkie twoje 

potrzeby

i zaspokajam je 

Mateusz 6:31-33 



Chcę dać ci nadzieję na przyszłość

Jeremiasz 29:11 



Mam więcej myśli o tobie niż jest 

gwiazd na niebie

Psalm 139:17-18 



Ponieważ kocham cię wieczną miłością

Jeremiasz 31:3



Raduję się z ciebie 

Sofoniasz 3:17 



I nigdy nie przestanę czynić

dobro w twoim życiu 

Jeremiasz 32:40 



Bo jesteś tym, co mam 

najdroższego 

2 Mojżeszowa 19:5 



Z całej duszy i serca pragnę twego dobra

Jeremiasz 32:41 



Pokażę ci wielkie i wspaniałe rzeczy 

Jeremiasz 33:3 



Jeśli będziesz Mnie 

szukał całym swoim 

sercem, znajdziesz Mnie 

5 Mojżeszowa 4:29 



Rozkoszuj się Mną, 

a spełnię twoje 

pragnienia 

Psalm 37:4 



Bo to Ja ci je dałem 

Filipian 2:13 



Mogę zrobić dla ciebie więcej niż 

możesz sobie wyobrazić

Efezjan 3:20 



Bo Ja najlepiej potrafię cię wesprzeć

2 Tesaloniczan 2:16-17



Jestem ojcem, 

który pociesza cię w kłopotach

2 Koryntian 1:3-4 



Gdy twoje serce krwawi, jestem blisko 

Psalm 34:18 



Jak owca na 

ramionach pasterza, 

tak ty jesteś blisko 

Mego serca0 

Izajasz 40:11 



Przyjdzie dzień, 

gdy otrę łzy z twoich oczu 

Objawienie Jana 21:3-4 



I zabiorę wszelki ból, 

jakiego doznałeś w swoim życiu 

Objawienie Jana 21:3-4



Jestem twoim ojcem i kocham cię tak 

samo mocno jak Mego Syna, Jezusa

Jan 17:23 



Bo w Jezusie

wyraża się 

Moja miłość do ciebie

Jan 17:26 



On jest doskonałym obrazem Mnie 

Hebrajczyków 1:3



On przyszedł by pokazać, że jestem 

po twojej stronie, a nie przeciw tobie 

Rzymian 8:31 



I by powiedzieć ci, 

że nie liczę twoich 

grzechów 

2 Koryntian 5:18-19 



Jezus umarł abyśmy 

(ty i Ja) 

mogli żyć w zgodzie 

2 Koryntian 5:18-19 



Jego śmierć była najdoskonalszym 

wyrazem Mojej miłości do ciebie

1 List Jana 4:10 



Oddałem wszystko co kochałem,

by zyskać twoją miłość 

Rzymian 8:31-32 



Jeśli przyjmiesz 

Mego Syna,

Jezusa,

w darze 

przyjmiesz Mnie 

1 List Jana 2:23 



I już nigdy nic nie odłączy 

cię od Mojej miłości 

Rzymian 8:38-39 



Wróć do domu, a wydam przyjęcie, 
jakiego niebo jeszcze nie widziało 

Łukasz 15:7 



Jestem twoim Ojcem – Stwórcą

i zawszę nim będę 

Efezjan 3:14-15 



A teraz chcę 

zapytać ciebie:

Czy chcesz 

zostać 

członkiem  

niebiańskiej

rodziny?

Jan 1:12-13 



Czekam na ciebie 

Łukasz 15:11-32 



Całuję cię, Tata.
Wszechmogący Bóg



Rozpowszechnianie 

dozwolone

kontakt: starzeba@gmail.com
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