
İSA benim öz varlığımın görüntüsüdür ve onun aracılığıyla sana 
senden yana olduğumu, sana karşı olmadığımı kanıtlıyorum.

Sana suçlarını saymayacağımı anlatıyorum.

Sen ve Ben barışabilelim diye İSA MESİH öldü.

Onun ölümü sana duyduğum sevginin en yüksek doruk noktasıdır.

Senin sevgini kazanabilmek için, benim için en değerli şeylerden 
vazgeçip senden esirgemedim. 

Oğlumun sana sunduğu armağınını kabul edersen, beni kabul 
etmiş sayılırsın ve hiçbir şey bizi birbirimizden ayıramaz.

Sen sadece eve geri dön; ve senin için cennette eşi görülmemiş 
bir şölen çekeceğim.  

Ben hep Baba idim ve hep Baba kalacağım.

Şimdi sana soruyorum:

BENİM ÇOCUĞUM OLMAK İSTİYOR MUSUN?

Ben kucağımı açtım ve seni bekliyorum.

Sevgilerimle:  

BABAN - Yüce Tanrı 

     
Bu konu ile ilgili Youtube videosunu seyretmek için, “Babanın 
Sevgi Mektubu (Türkçe)” sözlerini ara.

Bütün bu sözler Kutsal Kitap'tan alınmıştır. Daha fazla bilgi 
edinmek ya da Kutsal Kiatp'ı okumak istersen, aşağıdaki telefon 
numarasını aç:

_________________________________

Babanın 
Sevgi Mektubu



Şimdi okuyacağın sözler gerçektir. Bu sözler yaşamını 
değiştirecek.. tabii, sen izin verirsen. Çünkü onlar Tanrı'nın 
yüreğinden geliyor. O seni seviyor. O, tüm yaşamın boyunca 
aramakta olduğun Babandır. Bu, Onun sana yazmış olduğu sevgi 
mektubudur. 

     
Evladım, 

sen beni tanımazken, ben seni tanıyordum. 

Ben senin ne zaman oturup kalktığını biliyorum. 

Senin bütün yollarını biiyorum. Başındaki saçlarını bile tek tek 
saydım. Çünkü seni kendi suretimde yarattım.

Benim içimde yaşıyorsun, hareket ediyorsun, ve bendesin. Sen 
benim soyumdansın.

Ana rahmine düşmeden önce seni bildim. Yaradılıştan evvel seni 
seçtim ve herkesten önce seni BEN istedim.

Sen bir hata, bir tesadüf değilsin.

Bilmelisin ki, bütün günlerin Kitabım’da yazılıdır.

Doğum saatini ve yaşayacağın yerleri ben saptadım.

Seni müthiş ve harika yarattım.

Seni ana rahmindeyken ben şekillendirdim. Ve doğduğun gün seni
ana rahminden ben çıkardım. 

Beni tanımayanlarca yanlış temsil edildim: ben senden uzaklarda
öfke dolu değilim. Ben sevginin tek yoluyum.

Ve benim arzum, seni bu sevgiyle meshetmektir. 

Çünkü sen benim çocuğumsun, ve ben senin babanım.

Sana armağanlarım, dünyadaki babanın sana verebileceklerinden
kesinlikle çok daha fazladır. 

Çünkü ben her an kamil olan bir babayım.

Aldığın her nimet, benim elimden sana gelmekte, çünkü ben 
sana sahip çıkanım ve tüm karşılaştığın zorluklarda sana doğru 
yönelirim. İhtiyaçlarını biliyorum. 

Senin geleceğin hakkındaki planlarım ümit dolu. Çünkü seni 
ebedi bir sevgiyle seviyorum.  

Denizdeki kum tanelerinin sayısından fazladır seni düşünüşüm.

Ezgiler söyleyerek seninle coşarım. 

Hiçbir zaman sana iyilik etmekten vazgeçmeyeceğim.

Sen benim değerli gözdemsin, hazinemsin

Seni güçlendirmek benim yüreğim ve ruhumdaki en büyük arzu.

Sana bilmediğin büyük ve erişilmez şeyleri göstermek istiyorum.

Bütün yüreğinle ve bütün canınla aradığında bulacaksın.

Benden zevk aldığında sana yüreğindeki tüm istekleri vereceğim.
Bu istekleri senin yüreğine koyan da benim.

Dilediklerinden, düşündüklerinden daha fazlasını yapacak 
kudretteyim.

Seni sonsuz bir şekilde yüreklendiren ve cesaretlendiren benim.

Her türlü sıkıntıda da seni teselli eden bir Baba’yım.

Kalbin kırıldığında sana en yakın olan benim.

Çoban kuzuyu kucağında nasıl taşırsa, işte ben de seni öylesine 
bağrımda taşıyorum.

Bir gün tüm gözyaşlarını sileceğim ve bu dünyada seni üzen tüm 
acıları ortadan kaldıracağım, yok edeceğim.

Ben senin Babanım ve seni oğlum İSA gibi seviyorum

Çünkü senin için duyduğum sevgiyi İSA aracılığıyla sana 
açıkladım.


