Słowa do rozważań
1. „Jesteś bezpieczny w ręku Ojca –
uzdrowienie myślenia i wyobraźni dot. obrazu Boga Ojca”
I Tydzień
 Jr 31,3 Ukochałem cię odwieczną miłością.
 Mt 6,26 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy,




a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Łk 3,22 Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
Iz 49,15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna
swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie?
Mdr 2,23 Bo do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej
własnej wieczności.

II Tydzień
 Ps 8,5-6 Czym jest człowiek, ze o nim pamiętasz,
i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwała i czcią go uwieńczyłeś.
 J 3,16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
 1J 3,1 Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i
rzeczywiście nimi jesteśmy.

 Ps 27, 10 Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie.
 J 14, 2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam
powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce

III Tydzień
 2P 3,9 Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan







zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do nas. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale
wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia
Mdr 11,24-26 Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo
gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego ukształtował. Jakżeby coś trwać mogło,
gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzający
wszystko, bo wszystko Twoje, Władco, miłujący życie!
Ps 103,8;10 Miłosierny Pan łagodny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę
Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca.
Ef 1, 3-5 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich –
Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i
nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych
synów przez Jezusa Chrystusa…
Ps 23, 1-3 Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę
odpocząć, przywraca mi życie.
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