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Rakas veli Kristuksessa ja rakas sisar Kristuksessa,
Kun otetaan huomioon kaikki se, mitä maailmassa tapahtuu tänään, minusta tuntui tärkeältä pysähtyä ja ottaa
hetki aikaa kirjoittaa tämä rohkaisukirje, jonka Jumala pani sydämelleni. Joten pyydän, ottakaa hetki aikaa ja
etsikää hiljainen paikka, jossa istua ja lukea. Anna tämän kirjeen olla lahja, joka muistuttaa sinua siitä, kuinka
uskomattoman arvokas olet Jumalan silmissä ja kuinka ihana, täydellinen, rakastava Jumala taivaallinen Isäsi
on. Toivon, että annat tämän kirjeen eteenpäin. Veljinä ja sisarina Kristuksessa meidän on rohkaistava ja
muistutettava toisia uskovia pysähtymään, ylistämään ja muistamaan, kuinka suuresti Jumala rakastaa
lapsiaan. Jakakoon sydämemme muille sitä ainoaa toivoa, joka tästä elämästä löytyy.
Rakas ystävä,
Aikojen alusta asti Jumala tunsi sinut, rakasti sinua ja Hänellä oli suunnitelma ja tarkoitus sinua varten. Jumalan
rakkaus sinua kohtaan ei lopu koskaan... on aina jatkuvaa... ei koskaan katoa. Se on täydellistä ja ikuista.
Hän on aina ollut ja tulee aina olemaan täysin sitoutunut rakastamaan sinua, valvomaan sinua ja johtamaan
sinua. Hän on rakastanut sinua aikojen alusta asti ja välittää syvästi elämäsi jokaisesta yksityiskohdasta.
Mikään ei jää Häneltä huomaamatta, mikään ei ole Hänelle yllätys.
Hän on kaikkialla läsnä, kaikkivoiva ja kaikkitietävä. Hän on alfa ja omega - alku ja loppu - Kaikkivaltias Jumala!
Hän on vahva. Hän on voimakas. Hän on täydellinen.
Hän on rakkaus. Hän on rauha. Hän on ilo. Hän on hyvä.
Hän on kaiken Luoja!
Älä koskaan usko valhetta, että Hän on kaukana sinusta. Hän on aina kanssasi.
Älkää koskaan uskoko sitä valhetta, että Hän ei välitä. Hän näkee sinut, tuntee sinut ja rakastaa ja välittää
syvästi elämäsi jokaisesta osa-alueesta... jokaisesta pienestä yksityiskohdasta... jokaisesta minuutista ja
hetkestä... menneestä, nykyisestä ja tulevasta.

Olet hänen lapsensa ja hän rakastaa sinua yli kaiken, yli ymmärryksen. Hänen rakkautensa on suurempi kuin
kaikki rakkaus koko maailmassa. Mikään ei vedä vertoja Hänelle.
Hän on aina tietoinen tarpeistasi, toiveistasi, peloistasi, turhautumisistasi, virheistäsi, toiveistasi ja unelmistasi.
Hän on aina tietoinen olosuhteistasi, pettymyksistäsi, voitoistasi ja koettelemuksistasi. Hän on nähnyt
kyyneleesi ja kuullut huutosi. Hän on juhlinut voittojasi, ollut lohduttamassa sinua koettelemuksissasi ja
ohjannut askeleitasi. Hän ei ole koskaan menettänyt hetkeäkään, ei minuuttiakaan eikä sekuntiakaan sinun
elämästäsi. Hän ei ole koskaan jättänyt sinua, ei koskaan unohtanut sinua, ei koskaan hylännyt sinua.
Hän on täydellinen ja kykenee täydellisesti pitämään elämäsi, koko elämäsi, käsissään.
Hänen suuri rakkautensa ja suuri armonsa pakottivat Hänet lähettämään ainoan Poikansa, että SINÄ voisit
saada anteeksi ja pelastua. Hänen rakkautensa tarjosi sinulle selkeän tien... kauniin sillan takaisin Hänen
tykönsä. Hinta maksettiin SINUN puolestasi. Veri vuodatettiin SINUN puolestasi. Pelastus tuli SINUA varten.
Lahja on niin arvokas, niin epäitsekäs, ettei mitään muuta voi koskaan verrata siihen. Lopullisen uhrin ja
rakkauden lahja maksettiin. Velkasi... koko velkasi - mennyt, nykyinen ja tuleva - maksettiin kokonaan. Sen
vuoksi, mitä hän teki, sinä olet vapaa. Sen vuoksi, mitä Hän teki, sinulla on toivoa ja sinua odottaa ikuinen
tulevaisuus... perintö, jota ei voi verrata mihinkään muuhun... käsittämättömän kallisarvoinen... kaunis ja
ikuisesti kirkas.
Hän tuntee sinut.
Hän näkee sinut.
Hän välittää sinusta.
Hän rakastaa sinua.
Hänen toiveensa on, että luotat Häneen täysin ja annat itsesi löytää levon, nuorentumisen, rauhan ja ilon.
Hänen halunsa on, että syleilet Häntä täysin sydämelläsi, sielullasi ja mielelläsi. Hänen toiveensa on, ettet elä
harmittelussa vaan otat vastaan Hänen anteeksiantonsa menneistä synneistä ja virheistä, jotka kaikki Hän on
antanut anteeksi ja siirtänyt niin kauas, kuin itä on lännestä. Hänen toiveensa on, että iloitset olosuhteista
riippumatta, etkä elä pelossa riippumatta siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu.
Vahvistu muistamalla, että Hän on Kaikkivaltias ja että Hänellä on täydellinen hallinta. Hän on aina ollut
valtaistuimella. Hän tulee aina olemaan valtaistuimella. Hän ei ole koskaan poistunut eikä tule koskaan
poistumaan valtaistuimelta.
Hän on voimakkaampi kuin mikään tai kukaan.
Hän on Jumala.

Hän on kaiken yläpuolella.
Hän loi sinut ja tietää, mikä on sinulle parasta, vaikka et näekään Hänen suunnitelmiaan tai ymmärrä Hänen
teitään, jotka kaikki ovat täydellisiä, koska Hän on täydellinen.
Iloitse! Hän rakastaa sinua täydellisesti. Sinä olet Hänen!
Hänen sylinsä on aina avoin... aina saatavilla lohduttamaan sinua, antamaan sinun levätä rauhassa, todella
levätä Hänessä. Hän on sinun Isäsi ja Hän rakastaa sinua käsittämättömän paljon.
Juokse Hänen luokseen.
Pysy Hänen lähellään.
Huuda Häntä.
Lähesty Häntä.
Olet kaunis Hänen silmissään. Olet kallisarvoinen Hänen silmissään.
Olet hänen luomuksensa, muovattu ja muotoiltu.
Luota Häneen.
Kiitä Häntä.
Ylistä Häntä.
Ja kun jatkat päivääsi, kun teet elämäsi matkaa, ota tämä totuus luottavaisesti mukaasi:
Koska Hän elää, voit kohdata huomisen, ystäväni.
Koska Hän elää, voit kohdata mitä tahansa.
Siunattua ja kaunista päivää!
spate.holly@gmail.com

