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Zaštitnica i zagovornica ove interenetske stranice je Sveta Marija
Magdalena, velika svetica, koja je također prošla put od obraćenja
do neizmjerne ljubavi prema Gospodinu. Ona će svojim
zagovorom i molitvom pomoći svima onima koji traže Gospodina. I
svima onima koji su krenuli putem obraćenja, a sigurno je da će
ona svojim zagovorom i molitvom pomoći i svima onima koji će
čitati ovu stranicu, a već su na putu bezuvjetne ljubavi prema
Gospodinu.Ona, koja je prva vidjela uskrslog Spasitelja, našeg
Gospodina, i koja je prva s njim razgovarala po njegovom
uskrsnuću, molit će i kod njega zagovarat ovu stranicu, ono što će
na njoj biti pisano, i one koji će ju posjećivati. Blagoslovljena bila
u vijeke.
Ovaj duhovni dnevnik moje je svjedočanstvo, jednog obraćenika,
kojemu je po zagovoru i po molitvi Majke Božje Bistričke Gospodin
udijelio milost obraćenja, a Duh Sveti nadahnuće svjedočenja.
Svjedočenje Gospodina i katoličke vjere osnovni je sadržaj ove
internetske stranice. Ova stranica nije za razmatranje tuđih
stavova, za sučeljavanje mišljenja, za komentare. Sadržaj stranice
živo je svjedočenje svega što se meni dogodilo i što mi je
Gospodin dao i što mi još uvijek daje u mom duhovnom rastu. I On
želi da to podijelim sa svakim koji to želi čitati, nadajući se da će
netko od vas naći u svemu tome nešto za sebe što bi ga moglo
povesti putem obraćenja, učvrstiti mu vjeru i dati mu mir.
Diplomirani sam pravnik, bio sam direktor, predsjednik raznih
institucija, stečajni upravitelj, vlasnik i direktor nekoliko društava.
Po našim ljudskim mjerilima uspješan u mnogočemu. Želio sam
samo da budem uspješan, važan, netko i nešto. I bio sam to. Ali,
uvijek sam se osjećao nemirno i neispunjeno. Završio sam i u
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zatvoru.
Danas želim služiti samo Gospodinu. U obitelji, u poslu, u
svakodnevnom životu. Tu su vam moja svjedočanstva. Po
nadahnuću Duha Svetoga svjedočit ću vam ih skoro
svakodnevno.Sadržaj mojih članaka i mojeg dnevnika predstavlja
moja razmišljanja i nadahnuća, nadam se po Duhu Svetom, i
nemaju za namjeru da budu nekakve vjerske istine, a niti imaju za
namjeru i smisao ogovaranje ili omalovažanje bilo koga, bilo gdje.
Ako se gdje neće poklapati s vjerskim istinama, molim one koji će
ih čitati da ih zanemare jer me zlo u tim trenucima pisanja uspjelo
zavesti i usaditi ono što nije istina. Međutim, to je samo moja
kušnja, a Gospodin će mi s vremenom dati da shvatim pravu istinu
o tome pa ću vam ja, kada dođem do takve spoznaje, isto s
radošću posvjedočiti. Iako neistina ili laž nikako i nikada ne može
biti osnova za nešto dobro, ona može poslužiti da učvrstimo u
nama ono što znamo da je dobro a one koji to ne znaju će možda,
pošto će razmišljati o tome, odvesti na početak istine.

MOJ E-MAIL: ivan.hudoletnjak@gmail.com

Stranica se sastoji od 8 dijelova:
Moj dnevnik - gdje ću skoro svakodnevno objavljivati svoja
razmišljanja, svjedočanstva i sve drugo što mi se dogodilo, meni
ili nekome drugome, a na slavu Gospodinovu.
Moje knjige - gdje možete pročitati tekstove mojih prvih knjiga.
Proizašle su iz moje velike želje da i na ovaj način svima
posvjedočim o svemu onome što mi Gospodin lijepoga čini u
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životu i da na taj način pomognem svima onima koji traže
odgovore na neka svoja pitanja koja ih muče u životu. Kao što su
obraćenje, bolest, depresije, neopraštanje, mir i radost
svakodnevnog života, kako djeluje zli i njegovi zli duhovi, i dr.
Knjige sam dao i štampati pa ako netko želi, neka mi se javi na moj
dolje navedeni e-mail i ja ću mu ih besplatno poslati s poštom ili
na neki drugi način.
Iz knjiga - gdje ću iznositi moja razmišljanja o knjigama koje sam
pročitao a prepisat ću iz njih meni najljepše dijelove i misli.
Vaša svjedočanstva - gdje ću vam napisati svjedočanstva drugih
koji će to htjeti sa svima nama podijeliti. Prvo svjedočenje je od
Vjeke, pokretača www.tebe-tražim.com.
VAŠ DUHOVNI DNEVNIK - U DOSADAŠNJEM PISANJU SVOJEG
DUHOVNOG DNEVNIKA OSJETIO SAM ''DA NAS NIJE MALO''. IMA
NAS KOJI ŽELIMO SVJEDOČITI ZA GOSPODINA. . . NAŠA MALA
SRCA, NAŠE TREPEREĆE DUŠE, ČESTO U SEBI NOSE NEŠTO
ŠTO ŽELIMO PODIJELITI S DRUGIMA.
ONO ČIME NAM JE GOSPODIN ULJEPŠAO DAN, DOTAKNUO
SRCE, PROMIJENIO ŽIVOT.NEKAD JE TO NEŠTO LIJEPO A
NEKAD NEŠTO MANJE LIJEPO, ALI SVI MI U TIM TRENUCIMA
ZNAMO, SIGURNO ZNAMO DA JE TO GOSPODIN DJELOVAO U
NAŠEM ŽIVOTU. SVIMA KOJI ŽELE PODIJELITI TAKVE TRENUTKE
S DRUGIMA, NAMIJENJEN JE OVAJ DIO DUHOVNOG DNEVNIKA.
POŠALJITE MI NA MOJ E-MAIL ONO ŠTO ŽELITE PODIJELITI S
DRUGIMA I JA ĆU TO OBJAVITI U VAŠEM DUHOVNOM
DNEVNIKU, ZA SVE DRUGE.
MOJA PJESMARICA - TU ĆU NAVESTI SVE PJESME KOJE SU
IMALE VELIKI ZNAČAJ, DALE SU MI NADAHNUĆA, RADOST,
UTJEHU, U MOJEM DUHOVNOM RASTU I UČVRŠĆIVANJU U
VJERI. A I NAPISAT ĆU UZ KOJI ČLANAK SU MI BILE POSEBNO
NADAHNUĆE.
NA SLAVU BOŽJU!
VAŠA SVJEDOČANSTVA I DUHOVNI POTICAJI (U AUDIO OBRADI)
- U OVOM DIJELU DUHOVNOG DNEVNIKA OBJAVLJUJEM RAZNA
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SVJEDOČANSTVA DRAGE BRAĆE I SESTARA U VJERI TE
NAGOVORE DRAGIH SVEĆENIKA, SNIMLJENIH U AUDIO OBRADI.
OBRAĆENJA, RAST U VJERI, ODNOS SA SUPRUŽNIKOM I
DJECOM, OTVORENOST ŽIVOTU I MNOGE DRUGE TEME, GDJE
MOŽETE, KROZ SVJEDOČANSTVA DRUGIH, POKUŠATI PRONAĆI
I ODGOVORE ZA SVOJE ŽIVOTE, SAMO NEMOJTE PRESTATI
TRAŽITI.

RADIO SJEVERNI FM - NA INTERNET ADRESI
LINK: www.sjeverni.fm

PREKO GOOGLE CHROME PREGLEDNIKA, SVAKI
PONEDJELJAK ,
U 21.00 SAT,
POLUSATNA EMISIJA ''DUHOVNI DNEVNIK - VJERA U
ŽIVOTIMA LAIKA''. RAZNE DUHOVNE TEME KOJE SU
INTERESANTNE NAMA LAICIMA: KRALJEVSTVO BOŽJE,
SOTONA I DEMONI, SVETI ANĐELI, ČISTILIŠTE, PAKAO,
BOLEST, SMRT, BRAK, ŽIVOT ...

U PONEDJELJAK 29.04.2019. podijelit ću s vama neke
dijelove svjedočanstva Glorie Polo, žene iz Kolumbije, koja je
doživjela kliničku smrt i za to vrijeme došla pred Gospodina
Isusa na svoj osobni sud ...
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EMISIJU MOŽETE PRATITI ''U ŽIVO'' POSJETOM LINKU

NAVEDENOG RADIJA, LIVE PROGRAM ...

VODITELJ: IVAN HUDOLETNJAK

Slava i hvala Gospodinu!
SVET, SVET, SVET!
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