SQ
ë
s
i
r
u
h
s
a
d
e
a
Letr
y
t
r
ë
p
t
i
t
o
Z
së
Femija im,

ti mund të mos më njohësh, por unë di gjithçka për ty. Edhe
flokët në në kokën tuaj janë të numëruara. Ti jeton, lëviz
dhe ekziston në Mua. Edhe para se të krijoja botën, unë të
zgjodha ty. Ti nuk je një gabim. Ti je krijuar i bukur. Dëshira
ime është të të laj me dashurinë Time. Thjesht sepse unë jam
Ati yt dhe ti je fëmija im. Unë të jap shumë më tepër sesa
mund të të japë një baba tokësor, sepse unë jam Ati i
përsosur. Unë mendoj për ty shumë herë. Nëse më kërkon me
gjithë zemrën tënde, do të më gjesh. Gjej kënaqësinë tënde
tek Unë dhe unë do të të plotësoj të gjitha dëshirat e zemrës
tënde, sepse unë i kam vendosur ato dëshira në ty. Unë jam
ai që të inkurajon më shumë dhe jam gjithashtu Ati që të
ngushëllon në të gjitha hidhërimet e tua. Unë jam Ati yt dhe
të dua aq shumë sa Biri im, Jezusi. Sepse tek Jezusi tregova
dashurinë time për ty. Ai është imazhi i saktë i Imi. Ai erdhi
për të treguar se unë jam në anën tënde, jo kundër teje, dhe
për të të thënë se nuk i shikoj më mëkatet tuaja. Jezusi vdiq
që të kemi përsëri bashkësi. Vdekja e tij ishte shprehja
përfundimtare e dashurisë sime për ty. Kam hequr dorë nga
gjithçka që kam dashur në mënyrë që të fitoj dashurinë tënde.
Kur e mirëpret Jezusin, ti më pranon mua dhe asgjë nuk do të
të ndajë kurrë nga dashuria ime, përsëri. Unë gjithmonë kam
qenë Ati dhe do të mbetem gjithmonë Ati. Pyetja ime është:
"A dëshiron të jesh fëmija Im?"
Ati juaj, Zoti i Plotfuqishëm.
Version i përshtatur nga Letra e Dashurisë së Atit. Origjinale @ FathersLoveLetter.com

Çdo fe në një farë mënyre komunikon se të gjithë njerëzit mëkatojnë dhe
kanë nevojë për falje. Feja gjithnjë na tregon për mëkatet tona, por Jezusi
vazhdonte t’i drejtonte njerëzit tek Ati. Ai ishte një koordinues shume i
mirë dhe erdhi jo vetëm me një mesazh faljeje, por edhe pajtimi. Ai
gjithmonë u afrohej njerëzve me krahë të hapura dhe të gjithë mund të
vinin lirisht tek Ai. Ai bëri gjithçka që ishte e nevojshme për të rivendosur
marrëdhënien tonë të prishur me Perëndinë Atë.
Megjithëse e meritojmë vdekjen për mëkatet tona, Jezusi vdiq
vullnetarisht, me dashuri dhe pa mëkat në vendin tonë. Dhe tre ditë më
vonë Ai u ringjall prej së vdekurish! Kështu Ai jo vetëm që pagoi çmimin
për të na shpenguar nga fuqia e mëkatit, por gjithashtu kapërceu vdekjen
në mënyrë që të mund ta kalonim përjetësinë në praninë e Atit!
Në Bibël lexojmë në Ungjillin e Gjonit (kapitulli 14 vargu 6) se Jezusi
është rruga, e vërteta dhe jeta dhe se njeriu mund të vijë tek Ati vetëm
përmes Tij. Përgjatë epokave, ky "Lajm i Mirë" ka provuar se është e
Vërteta universale që funksionon, pavarësisht nga historia e kishës,
ndonjëherë shumë fyese.
A doni të njihni Atin e krijimit? Ai po ju pret me krahëhapur. A jeni gati të
merrni dhuratën e hirshme të Zotit, Jezu Krishtin? Ju mund ta bëni atë
tani, nga zemra juaj.

Të ftosh Jezu Krishtin të jetojë në ty përmes Shpirtit të Tij është hapi më i
rëndësishëm që mund të ndërmarrësh në jetën tënde. Por ndërtimi i këtij
fillimi të ri nuk është më pak i rëndësishëm. Si mund ta bësh këtë ?
Për shembull, mund të kalosh kohë me Zotin çdo ditë. Nuk duhet të
jetë e gjatë, por është mirë të krijosh një zakon të flasësh (lutesh) me Të
dhe të lexosh Biblën.
A je i interesuar për një kurs studimi biblik për fillestarët? (Në internet,
në zonën tuaj ose në shtëpinë tënde)
A ke ndonjë nevojë në jetën tënde dhe a dëshiron që ne të lutemi për
ty?
Dëshironi një bisedë apo një Bibël? Mos ngurroni të na kontaktoni.

Info@BelgiumArise.be
www.BelgiumArise.be
V.U . / E.D. : Rudi Van Steen, Leopoldplein 26, BE-2500 Lier.

