Isän Rakkauskirje

Lapseni,
Et ehkä tunne minua, mutta minä tiedän kaiken sinusta. Ps.139:1
Tiedän milloin istut ja milloin nouset. Ps.139:2 Tunnen kaikki sinun tiesi. Ps.139:3
Olen laskenut kaikki pääsi hiuksetkin. Matt.10:29-31 Tein sinut minun kuvakseni. 1.Moos. 1:27
Minussa sinä elät, liikut ja olet. Ap.t.17:28 Sillä sinä olet minun lapseni. Ap.t.17:28
Tunsin sinut jo ennen syntymääsi. Jer.1:4-5
Valitsin sinut, kun suunnittelin luomakuntaa. Ef.1:11-12 Et ollut vahinko. Ps.139:15-16
Kaikki sinun päiväsi on kirjoitettu minun kirjaani. Ps.139:15-16
Päätin tarkkaan, milloin synnyt ja missä asut. Ap.t.17:26
Sinä olet ihme, suuri ihme. Ps.139:14 Kudoin sinut kokoon äitisi kohdussa. Ps.139:13
Saatoin sinut maailmaan syntymäpäivänäsi. Ps.71:6
Ne, jotka eivät tunne minua, ovat antaneet minusta väärän kuvan. Joh.8:41-44
En ole kaukainen enkä vihainen vaan täydellinen rakkaus. 1.Joh.4:16
Ja haluan antaa sinulle ylen määrin rakkauttani. 1.Joh.3:1
vain siksi, että olet minun lapseni ja minä olen Isäsi. 1.Joh.3:1
Tarjoan sinulle enemmän kuin maallinen isäsi koskaan kykenisi. Matt.7:11
Sillä minä olen täydellinen Isä. Matt.5:48
Kaikki hyvä, mitä saat, tulee minulta. Jaak.1:17
Minä olen sinun huolenpitäjäsi ja täytän kaikki tarpeesi. Matt.6:31-33
Suunnitelmani sinun tulevaisuutesi varalle on aina ollut täynnä toivoa. Jer.29:11
Minä rakastan sinua ikuisella rakkaudella. Jer.31:3
Ajatukseni sinua kohtaan ovat lukemattomat kuin hiekan jyväset meren rannalla. Ps.139:17-18
Minä iloitsen sinusta laulaen. Sef.3:17
En koskaan lakkaa tekemästä sinulle hyvää. Jer.32:40
Sillä sinä olet minun aarteeni. 2.Moos.19:5
Haluan koko sydämestäni ja sielustani palauttaa asemasi lapsenani. Jer.32:41
Ja tahdon näyttää sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita. Jer.33:3
Jos etsit minua koko sydämestäsi, löydät minut. 5.Moos.4:29
Iloitse minussa, ja annan sinulle, mitä sydämesi toivoo, Ps.37:4
koska juuri minä olen antanut sinulle ne toiveet. Fil.2:13
Voin tehdä sinulle enemmän kuin osaat edes kuvitella, Ef.3:20
sillä olen suurin rohkaisijasi. 2.Tess.2:16-17
Olen myös Isä, joka lohduttaa sinua kaikissa murheissasi. 2.Kor.1:3-4
Kun sydämesi on särkynyt, olen lähelläsi. Ps.34:18
Kannan sinua sylissäni niin kuin paimen kantaa lammastaan. Jes.40:11
Kerran tulee päivä, jolloin pyyhin silmistäsi kaikki kyyneleet. Ilm.21:3-4
Ja otan pois kaiken sen tuskan, jota olet kärsinyt maan päällä. Ilm.21:3-4
Olen Isäsi ja rakastan sinua aivan kuin poikaani Jeesusta. Joh.17:23
Jeesuksessa rakkauteni sinuun tulee ilmi. Joh.17:26
Hän on olemukseni täydellinen kuva. Hepr.1:3
Hän tuli osoittamaan, että olen puolellasi, en sinua vastaan, Room.8:31
ja kertomaan, etten pidä kirjaa synneistäsi. 2.Kor.5:18-19
Jeesus kuoli, jotta sinä ja minä voisimme tehdä sovinnon. 2.Kor.5:18-19
Hänen kuolemansa oli lopullinen osoitus rakkaudestani sinua kohtaan. 1.Joh.4:10
Annoin kaiken, mitä rakastin, saadakseni sinun rakkautesi. Room.8:31-32
Jos otat vastaan Jeesuksen, otat vastaan minut. 1.Joh.2:23
Eikä mikään enää erota sinua minun rakkaudestani. Room.8:38-39
Tule kotiin, ja järjestän taivaassa kaikkien aikojen juhlat. Luuk.15:7
Olen aina ollut ja tulen aina olemaan Isä. Ef.3:14-15
Kysyn sinulta: haluatko olla lapseni? Joh.1:12-13
Minä odotan sinua. Luuk.15:11-32
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