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ÇOCUĞUM...
Sen BENI tanımazken BEN seni tanıyordum. Baş ındaki saçları
bile tek tek saydım. Benim içimde yaş ıyor, hareket ediyor ve
bende varsın. Yaratılış tan evvel seni seçtim ve seni planladım.
Sen bir hata, bir tesadüf değilsin. Seni müthiş ve harika yarattım.
Ve benim arzum bu sevgi ile seni mest etmektir. Çünkü sen
benim çocuğumsun ve ben senin Baba'nım. Sana armâgânlarım
dünyadaki babanın verebileceklerinden kesinlikle çok daha
fazladır. Çünkü ben her an kâmil (yetkili) olan bir Baba'yim.
Denizdeki kum tanelerinin sayısından fazladır seni düş ünüş üm.
Bütün yüreğinle ve bütün canınla aradığında, beni bulacaksın.
Benden zevk aldığında sana yüreğindeki tüm istekleri
verecegim. Bu istekleri senin yüreğine koyan da benim. Seni
sonsuz bir ş ekilde yüreklendiren, cesaretlendiren de benim. Her
türlü sıkıntıda da seni teselli eden bir Baba'yim. Ben senin
Baba'nım ve seni Oğlum ISA gibi seviyorum. Çünkü sana olan
sevgimi ISA aracılığı ile sana açıkladım. ISA benim öz varlığımın
görüntüsüdür. Sana senden yana olduğumu, sana karş ı
olmadığımı kanıtlıyorum. Ve yine ISA'nın aracılığı ile sana
suçlarını saymayacağımı anlatıyorum. Sen ve Ben barış abilelim
diye ISA MESIH öldü. Onun ölümü sana duyduğum sevginin en
yüksek doruk noktasıdır. Senin sevgini kazanabilmek için benim
için en değerli ş eylerden vazgeçmeyi esirgemedim. Oğlumun
sana sunduğu hediyeyi kabul edersen, beni kabul etmiş
sayılırsın. Ve hiç bir ş ey bizi birbirimizden hiç bir zaman
ayıramaz. Ben hep Baba idim ve hep baba kalacağım. Simdi sana
soruyorum: BENIM ÇOCUĞUM OLMAK ISTIYOR MUSUN?

BABAN, YÜCE TANRI.
Adapted version from Father's Love Letter. Original@ FathersLoveLetter.com

Her din öyle ya da böyle herkesin günah iş lediğini ve bağış lanmaya
gereksinim olduğunu öğretir. Din bize bizim günahlılığımızı gösterir ama
Isa bizi Tanrı'ya götürür. O insanlara çok yakındı. O sadece bağış lanma
değil, aynı zamanda barış tırmak müjdesiyle geldi. O her zaman insanları
kabul etmiş tir ve herkes O'na gerçekten serbestçe yaklaş abilir. O Tanrı'yla
bozulmuş olan iliş kimizi onarmak için gerekli olan herş eyi yapmış tır.
Günahımız nedeniyle biz ölümü hak etmiş ken hiçbir günahı olmayan Isa
bizim yerimize gönüllü olarak öldü. Üç gün sonra da ölüler arasından
dirildi. Böylece O bizi sadece günahın gücünden özgür kılmak için bir
bedel ödemekle kalmadı ama ölümü de yendi öyle ki, bizler
sonsuzluğumuzu Baba Tanrı'nın huzurunda geçirelim!
Kutsal Kitap'ta Yuhanna Incil'inde (14 bölüm ayet 6) okuyoruz ki Isa Mesih
yol, gerçek ve yaş amdır, Onun aracılığı olmaksızın hiç kimse Baba Tanrı'ya
gelemez. Kilise tarihinde yaş anan birçok ş oke edici olumsuzluklara
rağmen bu "Iyi Haber"'in evrensel bir Gerçek olduğu çağlar boyunca
belirgin olmuş tur.
Siz yaratılış ın Babasını tanımak ister misiniz? Tanrı'nın lütüfsal
aramağanı olan Isa Mesih'i kabul etmeye hazır mısınız? Baba Tanrı büyük
bir sevgiyle sizinle paydaş lığa geçmek için sizi bekliyor. Siz bunu daha
ş imdiden kendi yüreğinizde yapabilirsiniz. O sizin yüreğinizi biliyor ve
sizi seviyor.
Isa Mesih'i Kutsal Ruh yoluyla sizde yaş aması için yüreğinize çağırmanız
yaş amınızda atabileceğiniz en önemli adımdır. Yaş amınızda yaptığınız bu
yeni atılımda daha ileri gitmeniz çok önemlidir. Bunu nasıl yapabilirsiniz?
Örneğin, hergün dua ederek Tanrı'yla zaman geçirebilirsiniz.
Dualarınızın çok uzun olması gerekmez ama Kutsal Kitabı okumayı ve
dua yoluyla Tanrı'yla paydaş lık içinde kalmayı kendinize bir prensip
edinmeniz önemlidir.
Yaş adığınız civarda, evinizde ya da internet yoluyla Kutsal Kitap
dersleri takip etmek istermisiniz?
Yaş amınızda herhangi bir ihtiyacınız için sizin için dua etmemizi
istermisiniz? Herhangi bir sorunuz var mı veya bir Incil ister misiniz?
O halde herhangi bir yükümlülük altına girmeden bizimle iletiş ime
geçebilirsiniz.
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