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Παιδί μου,

Μπορεί να μη με γνωρίζεις, αλλά εγώ ξέρω τα πάντα για
σένα. Ακόμη και οι τρίχες του κεφαλιού σου είναι
μετρημένες. Μέσα σ’ Εμένα ζεις, κινείσαι και υπάρχεις. Σε
διάλεξα όταν σχεδίαζα την δημιουργία. Δεν ήσουν
κάποιο λάθος. Έχεις πλαστεί θαυμάσια. Η επιθυμία μου
είναι να σε κατακλύσω με την αγάπη μου. Απλά επειδή
είμαι ο Πατέρας σου, και είσαι το παιδί Μου. Σου
προσφέρω πολλά περισσότερα από ότι θα μπορούσε να
σου προσφέρει ο επί γης πατέρας σου, επειδή εγώ είμαι ο
τέλειος Πατέρας. Σε σκέφτομαι αμέτρητες φορές. Αν με
αναζητήσεις με όλη σου την καρδιά, θα με βρεις. Ζήτα την
ευτυχία σου σε μένα, και θα σου δώσω όσα η καρδιά σου
λαχταρά, επειδή εγώ είμαι αυτός που σου έδωσε αυτές
τις επιθυμίες. Εγώ είμαι εκείνος που σε ενθαρρύνει πιο
πολύ, και είμαι ο Πατέρας που δίνει παρηγοριά στις
θλίψεις σου. Εγώ είμαι ο Πατέρας σου και σε αγαπώ όσο
τον Υιό Μου, τον Ιησού. Επειδή στον Ιησού η αγάπη Μου
για σένα φανερώνεται. Είναι η ακριβής εικόνα Μου. Ήρθε
για να δείξει ότι είμαι με το μέρος σου, και όχι εναντίον
σου, και να σου πει να μην κοιτάς πλέον στις αμαρτίες
σου. Ο Ιησούς πέθανε ώστε να μπορέσουμε ξανά να
ενωθούμε. Ο θάνατός Του ήταν η απόλυτη έκφραση της
αγάπης Μου για σένα. Παρέδωσα όσα αγαπούσα ώστε να
κερδίσω την αγάπη σου. Όταν αποδέχεσαι τον Ιησού,
δέχεσαι και Εμένα επίσης, και τίποτα δε μπορεί να σε
χωρίσει από την αγάπη Μου ξανά. Ήμουν πάντα Πατέρας
και για πάντα Πατέρας θα παραμείνω. Η ερώτησή μου
είναι: «Θέλεις να είσαι το παιδί Μου;»

Ο Πατέρας σου, ο Παντοδύναμος Θεός

Τροποποιημένη εκδοχή από το Γράμμα Αγάπης του Πατέρα. Αυθεντική έκδοση @ FathersLoveLetter.com

Κάθε θρησκεία επικοινωνεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πως όλοι οι
άνθρωποι αμαρτάνουν και χρειάζονται βοήθεια. Κάθε θρησκεία πάντα
επιδεικνύει τις αμαρτίες μας, αλλά ο Ιησούς πρότρεπε τους ανθρώπους
προς τον Πατέρα. Η προσοχή του ήταν στις σχέσεις με τους ανθρώπους, και
δεν ήρθε μόνο με ένα μήνυμα συγχώρεσης, αλλά και συμφιλίωσης. Πάντα
προσέγγιζε τους ανθρώπους με χέρια ανοιχτά και όλοι ήταν ευπρόσδεκτοι
να έρθουν προς Εκείνον. Έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο για να αποκαταστήσει
την πληγωμένη σχέση που είχαμε με τον Θεό Πατέρα.
Παρόλο που μας αξίζει θάνατος για τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς πέθανε
οικειοθελώς ενώ δεν είχε καμία αμαρτία, για να πάρει τη θέση μας και να
δείξει έτσι έμπρακτα την αγάπη Του. Και τρεις μέρες μετά, αναστήθηκε από
τους νεκρούς! Έτσι, όχι μόνο πλήρωσε το κόστος της λύτρωσής μας από την
δύναμη της αμαρτίας, αλλά επίσης νίκησε το θάνατο ώστε να μπορέσουμε
να περάσουμε την αιωνιότητα στην παρουσία του Πατέρα!
Στην Αγία Γραφή, διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο (κεφάλαιο 14,
εδάφιο 6), ότι ο Ιησούς είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, και πως κανείς δε
μπορεί να έρθει στον Πατέρα εκτός εκ μέσου του Ιησού. Πέραν της κατά
καιρούς σοκαριστικής εκκλησιαστικής ιστορίας, μέσα από τους αιώνες αυτά
τα «Καλά Νέα» του Ευαγγελίου έχουν αποδειχτεί ως μία παγκόσμια Αλήθεια
η οποία ισχύει. Θα ήθελες να γνωρίσεις τον Πατέρα της δημιουργίας; Σε
περιμένει κάθε στιγμή με ανοιχτές αγκάλες. Είσαι έτοιμος να δεχτείς το
δώρο χάρης του Θεού, τον Ιησού Χριστό; Μπορείς να το κάνεις αυτή τη
στιγμή, μέσα από την καρδιά σου.
Το να προσκαλέσεις τον Ιησού Χριστό να ζήσει μαζί σου μέσω του Αγίου
Πνεύματος, είναι το πιο σημαντικό βήμα που μπορείς να κάνεις στη ζωή
σου. Αλλά το να χτίσεις πάνω σε αυτό το ξεκίνημα, είναι εξίσου σημασίας.
Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό;
Για παράδειγμα, μπορείς να:
Περάσεις χρόνο με το Θεό μέσα στην κάθε μέρα. Δε χρειάζεται να πάρει
πολύ χρόνο, αλλά είναι καλό να κάνεις συνήθεια το να μιλάς (μέσα από
την προσευχή) μαζί Του και να διαβάζεις την Βίβλο.
Θα σε ενδιέφερε μία σειρά μαθημάτων της Αγίας Γραφής για αρχάριους;
(Μέσω διαδικτύου, στην περιοχή σου, ή στο σπίτι σου)
Έχεις κάποια ανάγκη στη ζωή σου και θα ήθελες κάποιον να
προσευχηθεί μαζί σου;
Έχεις ερωτήσεις ή θα ήθελες να συζητήσεις με κάποιον; Επικοινώνησε
μαζί μας χωρίς καμία υποχρέωση.
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