
„„Moje Moje drogie drogie Dziecko..." Dziecko..." 



MoMożżliwe liwe żże mnie nie e mnie nie 
znasz,znasz, ale Ja wiem o ale Ja wiem o 

Tobie wszystkoTobie wszystko

Psalm 139:1



Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz, Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz, 
rozumiem myrozumiem myśśl twojl twojąą z dalekaz daleka

Psalm 139:2 



wyznaczam ci drogwyznaczam ci drogęę
i spoczyneki spoczynek

Psalm 139:2



nawet wszystkie nawet wszystkie 
wwłłosy na twojej osy na twojej 

ggłłowie sowie sąą policzonepoliczone

Mateusz 10:30



bo stworzybo stworzyłłem ciem cięę
podobnym do siebie podobnym do siebie 

1 Mojżeszowa 1:27



We mnie We mnie żżyjesz i poruszasz siyjesz i poruszasz sięę,,
bo z mego rodu jestebo z mego rodu jesteśś

Dzieje Ap. 17:28



Jeszcze przed stworzeniem znaJeszcze przed stworzeniem znałłem ciem cięę

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 ustaliTo ja ustaliłłem em 
wyznaczony czaswyznaczony czas

i miejsce twego i miejsce twego 
urodzeniaurodzenia

i zamieszkaniai 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, Dlatego, żże jestee jesteśś Moim dzieckiem,Moim dzieckiem,
a Ja twoim Ojcema Ja twoim Ojcem

1 List Jana 3:1 



Daję ci więcej niż
twój ziemski ojciec

mógłby ci dać

Mateusz 7:11 



Bo Ja jestem doskonaBo Ja jestem doskonałłym Ojcemym Ojcem

Mateusz 5:48 



Wszystko, co dobre w twoim Wszystko, co dobre w twoim 
żżyciu pochodzi ode Mnieyciu pochodzi ode Mnie……

Jakuba 1:17 



Ja znam Ja znam 
wszystkie twoje wszystkie twoje 

potrzebypotrzeby
i zaspokajam je 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 przestanI nigdy nie przestanęę czyniczynićć
dobro w twoim dobro w twoim żżyciu yciu 

Jeremiasz 32:40 



Bo jesteBo jesteśś tym, co mam tym, co mam 
najdronajdrożższego szego 

2 Mojżeszowa 19:5 



Z caZ całłej duszy i serca pragnej duszy i serca pragnęę twego dobratwego dobra

Jeremiasz 32:41 



PokaPokażężę ci wielkie i wspaniaci wielkie i wspaniałłe rzeczy e rzeczy 

Jeremiasz 33:3 



JeJeśśli bli bęędziesz dziesz Mnie Mnie 
szukaszukałł cacałłym swoim ym swoim 

sercem, znajdziesz Mnie sercem, znajdziesz Mnie 

5 Mojżeszowa 4:29 



Rozkoszuj siRozkoszuj sięę MnMnąą, , 
a spea spełłninięę twoje twoje 

pragnienia pragnienia 

Psalm 37:4 



Bo to Ja ci je daBo to Ja ci je dałłem em 

Filipian 2:13 



MogMogęę zrobizrobićć dla ciebie widla ciebie więęcej nicej niżż
momożżesz sobie wyobraziesz sobie wyobrazićć

Efezjan 3:20 



Bo Ja najlepiej Bo Ja najlepiej potrafipotrafięę cicięę wesprzewesprzećć

2 Tesaloniczan 2:16-17



Jestem ojcem, Jestem ojcem, 
ktktóóry pociesza ciry pociesza cięę w kw kłłopotachopotach

2 Koryntian 1:3-4 



Gdy twoje serce krwawi, jestem blisko Gdy twoje serce krwawi, jestem blisko 

Psalm 34:18 



Jak owca na Jak owca na 
ramionachramionach pasterzapasterza, , 
tak ty jestetak ty jesteśś blisko blisko 

Mego sercaMego serca……

Izajasz 40:11 



Przyjdzie dziePrzyjdzie dzieńń, , 
gdy gdy ootrtręę łłzy z twoich oczu zy z twoich oczu 

Objawienie Jana 21:3-4 



I zabiorI zabioręę wszelki bwszelki bóól, l, 
jakiego doznajakiego doznałłeeśś w swoim w swoim żżyciu yciu 

Objawienie Jana 21:3-4



Jestem twoim ojcem i kocham ciJestem twoim ojcem i kocham cięę tak tak 
samo mocno jak Mego Syna, Jezusasamo mocno jak Mego Syna, Jezusa

Jan 17:23 



Bo w JezusieBo w Jezusie
wyrawyrażża sia sięę

Moja miMoja miłłoośćść do ciebiedo ciebie

Jan 17:26 



On jest doskonaOn jest doskonałłym obrazem Mnie ym obrazem Mnie 

Hebrajczyków 1:3



On przyszedOn przyszedłł by pokazaby pokazaćć, , żże jestem e jestem 
po twojej stronie, a nie przeciw tobie po twojej stronie, a nie przeciw tobie 

Rzymian 8:31 



I by powiedzieI by powiedziećć ci, ci, 
żże nie licze nie liczęę twoich twoich 

grzechgrzechóów w 

2 Koryntian 5:18-19 



Jezus umarJezus umarłł abyabyśśmy my 
(ty i Ja) (ty i Ja) 

mogli mogli żżyyćć w zgodzie w zgodzie 

2 Koryntian 5:18-19 



Jego Jego śśmiermierćć bybyłła najdoskonalszym a najdoskonalszym 
wyrazem Mojej miwyrazem Mojej miłłoośści do ciebieci do ciebie

1 List Jana 4:10 



OddaOddałłem wszystko co kochaem wszystko co kochałłem,em,
by zyskaby zyskaćć twojtwojąą mimiłłoośćść

Rzymian 8:31-32 



JeJeśśli przyjmiesz li przyjmiesz 
Mego Syna,Mego Syna,

Jezusa,Jezusa,
w darze w darze 

przyjmiesz Mnie przyjmiesz Mnie 

1 List Jana 2:23 



I juI jużż nigdy nic nie odnigdy nic nie odłąłączy czy 
cicięę od Mojej miod Mojej miłłoośści ci 

Rzymian 8:38-39 



WrWróóćć do domu, a wydam przyjdo domu, a wydam przyjęęcie, cie, 
jakiego niebo jeszcze nie widziajakiego niebo jeszcze nie widziałło o 

Łukasz 15:7 



Jestem twoim Ojcem Jestem twoim Ojcem –– StwStwóórcrcąą
i zawszi zawszęę nim bnim bęęddęę

Efezjan 3:14-15 



A teraz chcA teraz chcęę
zapytazapytaćć ciebie:ciebie:

Czy chcesz Czy chcesz 
zostazostaćć

czczłłonkiem  onkiem  
niebianiebiańńskiejskiej

rodziny? rodziny? 

Jan 1:12-13 



Czekam na ciebie Czekam na ciebie 

Łukasz 15:11-32 



Całuję cię, Tata.
Wszechmogący Bóg
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