
 .صرخة قلب آب من سفر التكوين حتى سفر الرؤية

رسـالة 
 حب
 .    اآلب

 ...يا بني 

  أعرف   1:139مزمور  ... ربمـا أنت ال تعرفني، لكنني أعرف آل شيء عنك           
 2:139مزمور ... متى تجلس ومتى تقوم 

متى ...   حـتى أن شـعر رأسك معدود          3:139مـزمور   ... أعلـم آـل طـرقك       
29:10-31 

...   فــّي تحــيا تــتحرك وتوجــد 27:1تكويــن ... صــورتي ألنــك خلقــت علــى 
 28:17أعمال 

 5-4:1إرميا ...   عرفتك حتى قبل أن تتشكل 28:17أعمال ... ألنك ذريتي 

  أنت لست غلطة، ألن      12-11:1أفسـس   ... اخـترتك عـند تأسـيس العـالم         
 16-15:139مزمور ... آل أيامك مكتوبة في آتابي 

  أنـت مصـنوع عجبا       26:17أعمـال   ... يم  حـددت موعـد والدتـك وأيـن سـتق         
 14:13مزمور ... وروعة 

مزمور ...   وأخرجتك يوم ولدت      13:139مزمور  ... نسـجتك فـي بطـن أمـك         
6:71 

  لست بعيدا 44-41:8يوحنا ... أسـيء تمثيلي من قبل الذين ال يعرفونني      
 16:4 يوحنا 1... وغاضبا، بل أنا التعبير المطلق للحب 

 1...  محبتـي علـيك فقـط ألنـك ابنـي وألننـي والدك               ورغبتـي أن أسـكب    
 1:3يوحنا 

ــوك األرضــي      ألننــي اآلب 11:7مــتى ... أعطــيك أآــثر ممــا يســتطيعه أب
 48:5متى ... الكامل 

  ألننــي أؤمــن 17:1يعقــوب ... آــل هديــة صــالحة تــنالها تأتــي مــن يــدي  
 33-31:6... وأسدد آل حاجاتك 

  ألنني أحبك 11:29إرميا ... لرجاء مخططـي لمسـتقبلك آان دائما مليئا با   
 3:31إرميا ... محبة أبدية 

  وأبتهج   18-17:139مزمور  ... أفكـاري تجـاهك ال تحصـى آـرمل الشـاطئ            
 17:3صفنيا ... فوقك بالغناء 



 

...   ألنـك ملكيتي الثمينة       40:32إرمـيا   ... لـن أتوقـف عـن صـنع الخـير لـك             
 5:19خروج 

  وأريد أن أريك 41:32إرميا ... ي أرغـب أن أغرسـك بكـل قلبي وبكل نفس        
 3:33إرميا ... أمورا عظيمة ومذهلة 

  تلذذ في وسأعطيك     29:4تثنية  ... إن طلبتنـي مـن آـل قلـبك سـتجدني            
 4:37مزمور ... شهوات قلبك 

  أنا قادر على أن أصنع       13:2فيليبي  ... ألنني أنا من أعطاك هذه الرغبات       
 20:3 أفسس ...ألجلك أآثر مما تستطيع أن تتصور 

  أنـا أيضــا اآلب الذي        17-16:2 تسـالونيكي    2... ألننـي مشـجعك األعظـم       
 4-3:1 آورنثوس 2... يعّزيـك فـي آـل مشـاآلك 

  آما يحمل    18:34مزمور  ... عـندما تكـون  محطـم القلب، أآون قريبا منك            
 11:40إشعيا ... الراعي الحمل، حملتك قريبا لقلبي 

 عينيك وسأزيل آل ألم عانيته على هذه        يومـا مـا سأمسح آل دمعة من       
 4-3:21رؤية ... األرض 

  ألنه بيسوع،    23:17يوحنا  ... أنـا أبوك، وأحبك آما أحب ابني، يسوع         
ــك    ــي ل ــن حب ــنا ... أعل ــري   26:17يوح ــتام لجوه ــيل ال ــو التمث ...   ه

 31:8رومية ...   أتى ليبرهن أنني لك، ال ضدك 3:1عبرانيين 

 مات  19-18:5 آورنـثوس    2... د خطايـاك    ولـيقول لـك أننـي لسـت أعـ         
 19-18:5  آورنثوس 2... يسوع لكي نتصالح أنت وأنا 

  تخليت   10:4 يوحنا   1... آـان موتـه التعبـير المطلـق عـن محبتي لك             
 32-31:8رومية ... عن آل شيء أحببته آي أنال حبك 

  ولن يفصلك أي     23:2 يوحنا   1... إن نلـت عطـية ابنـي يسوع، نلتني          
 39-38:8رومية ...  محبتي فيما بعد شيء عن

لوقا ... تعـال إلـى المـنزل وسـأقيم أآـبر حفلة رأتها السماوات أبدا               
 15-14:3أفسس ...   لطالما آنت أبا، وسأآون دائما أبا 7:15

  أنا أنتظرك    13-12:1يوحنا  ... هل ستكون ابني؟    ... سؤالي هو    
 32-11:15لوقا ... 

 

 مع حبي، والدك ... 
           اهللا آلي القدرة       


