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Copilul Meu,

Poate nu mă cunoşti, dar Eu ştiu totul despre tine.
Chiar şi firele de păr îţi sunt numărate. În Mine ai
viaţa, mişcarea şi fiinţa. Te-am ales deja înainte de
întemeierea lumii. Nu eşti o greşeală, eşti o ființă
minunată. Dorinţa Mea este să te copleşesc cu
dragoste pentru simplul fapt că Eu sunt Tatăl tău iar tu
eşti copilul Meu. Eu îţi dăruiesc mai mult decât ţi-ar
putea oferi tatăl tău pământesc, pentru că Eu sunt cel
mai bun Tată. Mă gandesc la tine de nenumărate ori.
Dacă mă vei căuta din toată inima, Mă vei găsi. Dacă
îţi găseşti desfătarea în Mine, îţi pot da tot ce îţi
doreşte inima pentru că Eu am pus acele dorinţe în
tine. Eu sunt Cel care te întăreşte şi sunt Tatăl tău care
te mângâie în toate necazurile. Eu sunt Tatăl tău şi te
iubesc la fel de mult cum L-am iubit pe fiul meu Isus.
În El ţi-am descoperit dragostea Mea. El este întru
totul asemenea Mie. A venit să îţi arate că Eu sunt de
partea ta, nu împotriva ta şi să îţi spună că nu mai ţin
socoteala păcatelor tale. Isus a murit ca noi să putem fi
împăcaţi. Moartea Lui a fost dovada supremă a
dragostei Mele pentru tine. Am renunţat la ce am avut
mai scump ca să îţi câştig dragostea. Primind darul
Fiului Meu, mă primeşti pe Mine şi nimic nu te va mai
despărţi de dragostea Mea.Ţi-am fost întotdeauna
Tată şi aşa voi rămâne. Astăzi vreau să te întreb “Vrei
să fii copilul Meu?”
Cu drag, Tatăl tău ceresc
Versiune adaptată din Scrisoarea de dragoste a tatălui. Original @ FathersLoveLetter.com

Fiecare religie comunică faptul că oamenii sunt păcătoşi si că au
nevoie de iertare. Religia scoate în evidență întotdeauna păcatele
noastre, dar Isus ne arată calea către Tatăl. El a vrut o relație personală
cu noi şi nu a venit doar cu un mesaj al iertării, ci şi cu unul al
împăcării. Întotdeauna a primit oamenii cu braţele deschise pentru ca
toţi să poată veni la El. A făcut tot ce a fost necesar pentru a restaura
relaţia ruptă dintre noi și Tatăl.
Deşi noi meritam moartea pentru păcatele noastre, Isus a murit din
dragoste şi fără păcat în locul nostru. După trei zile a înviat din morţi!
Aşadar, El nu doar a plătit preţul răscumpărării ci a învins moartea
pentru ca noi să putem petrece o eternitate în prezenţa Tatălui!
În Biblie, citim în Evanghelia după Ioan (14:6) că Isus este Calea,
Adevărul şi Viaţa şi că omul poate ajunge la Tatăl doar prin El. "În
ciuda istoriei uneori discutabile a Bisericii de-a lungul secolelor,
această „Veste Bună", a dovedit că este Adevărul universal valabil."
Vrei să Îl cunoşti pe Tatăl creaţiei? El te aşteaptă cu braţele deschise.
Eşti gata să primeşti darul lui nepreţios, pe Isus Hristos? Poţi să faci
aceasta chiar acum, din toată inima.
Să Îl inviţi pe Isus să trăiască în tine prin Duhul Sfânt e cel mai
important pas pe care poţi să îl faci. La fel de important este să şi
investeşti în acest nou început. Cum poţi face acest lucru?
Poţi, de exemplu:
Să petreci timp cu Dumnezeu în fiecare zi. Nu trebuie să fie lung,
dar este bine să îţi dezvolţi obiceiul de a vorbi cu El prin rugăciune
şi să citeşti Biblia.
Eşti interesat/ă de un studiu biblic pentru începători (online, în
zona în care locuieşti sau acasă)?
Ai vreo nevoie sau problemă în viaţa ta pentru care am putea să ne
rugăm?
Aveti intrebari? Doriti o conversatie sau o Biblie?
Contactați-ne fără nicio obligație.
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