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                                                             Rakas sotaorpolapseni! 
          Olen Isäsi ja rakastan sinua niinkuin rakastan poikaani Jeesusta. Joh. 17:23               
          Jos etsit  minua kaikesta sydämestäsi ja sielustasi, löydät minut. 5Moos 4:29                   
Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka us- 
                                                   kovat hänen nimeensä. Joh. 1:12 
Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan 
                                              lapsiksi, joita me olemmekin. 1 Joh 3:1 
         ...ja olen teidän Isänne, ja te tulette  minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, 
                                                       Kaikkivaltias. 2 Kor 6:18   
                                                        
                                                       Olen  orpojen Isä. Ps 68:6 
                                               Minussa orpo saa armon.Hoos 14:4 
                                             Minä holhoon orvot ja lesket. Ps 146:9 
                                   Minä rakastan sinua ikuisella rakkaudella. Jer 31:3 
                           Sillä minä hankin orvoille ja leskille oikeuden ... 5Moos 10:18 
             ..jätä orposi minun elätettävikseni ja sinun leskesi turvatkoon minuun. Jer 49:11 
  ...ja  sitten tulkoon orpo ja leski, jotka asuvat sinun porttesi sisäpuolella, ja he syökööt ja tul- 
     koot ravituiksi, että Herra sinun Jumalasi, siunaisi sinua kaikissa kättesi töissä, joita teet. 
                                                                  5 Moos 14:29 
 
                        Olen Laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala...2 Kor.1:3 
                                             Minä, Jumala olen rakkaus. 1 Joh 4:8 
                       Iankaikkisella rakkaudella olen minä sinua rakastanut. Jer 31:3 
                      Mikään ei voi erottaa sinua minun  rakkaudestani. Room 8:38-39   
             Minä olen lähellä niitä, joilla on särjetty sydän ja murtunut mieli.   Ps 34:19 
               Minä olen sinun huolenpitäjäsi ja täytän kaikki sinun tarpeesi. Matt 6:31- 
                 Kannan sinua sylissäni niin kuin paimen kantaa lammastaan. Jes 40:11 
                  Kerran tulee päivä, jolloin pyyhin silmistäsi kaikki kyyneleet. Ilm.21:3- 
                        Iloitse minussa, ja annan sinulle, mitä sydämesi toivoo. Ps 37:4 
                                                     Tein sinut kuvakseni. 1Moos.1 
                                                 Tunnen kaikki sinun tiesi. Ps 139:3 
                                        Kudoin sinut kokoon jo äitisi kohdussa. 139:13 
                                    Saatoin sinut maailmaan syntymäpäivänäsi.Ps 71:6 
                                    Ovatpa pääsi  hiuksetkin kaikki luetut.  Matt 10:29 
                               Päätin tarkkaan, milloin synnyit ja missä asut. Apt 17:26 
                        Et ehkä tunne minua, mutta minä tiedän kaiken sinusta. Ps 139:1     
                      Jeesus kuoli, jotta sinä ja minä voisimme tehdä sovinnon. 2 Kor 5:18 
                               Jos otat vastaan Jeesuksen, otat vastaan minut. 1 Joh. 2:23 
                                    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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