VJEČNA JE LJUBAV NJEGOVA

Četvrtak, 29.11.2012.g.
JEDAN DRAGI BRAT U VJERI POSLAO MI JE OVAJ KRATKI
E-MAIL.
TO JE POČETAK NJEGOVOG DOPRINOSA SVJEDOČENJU ZA
GOSPODINA KOJI GA JE IZBAVIO IZ ŽIVOTNOG PONORA.
TO JE DIO NJEGOVOG DUHOVNOG DNEVNIKA PA GA
ZATO OVDJE I OBJAVLJUJEM.

NJEGOV E-MAIL:
''Dragi prijatelju u vjeri.
uvrstio i

Izuzetno mi je drago što si u svoj Duhovni dnevnik

"Vaša svjedočanstva".
Sjećaš li se kad smo,već dosta davno, pričali,odnosno moja
sugestija je bila za tako nešto napraviti.
U onom mom stanju,koje ti poznaješ, imao sam potrebu
podijeliti s nekim svoje patnje, borbu sa zlim. Srećom,
upoznao sam tebe u svoj predanosti Gospodinu;ti si mi dao
smjernice za put prema Gospodinu koji nas nikad ne
napušta,a tako malo traži od nas.
Vjeru,vjeru da je on jedini Bog koji će uslišiti naše molitve;
ali budimo iskreni, nemojmo biti licemjeri.
za druge Kristove

Možda je sada ovaj tekst malo nedorečen

prijatelje poput nas,ali pripremam svoju ispovijest o izlasku
iz pakla poroka i vjerujem da će se mnogi tu prepoznati i
krenuti putem kojim sam ja krenuo i niti jednog trenutka
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nisam se osjećao sam, odbačen.
Jer, On je uvijek bio i jest sa mnom,Njegova beskrajna
ljubav je svuda oko nas. Prepoznajmo je. Kako? Sjetimo
se Gospodina kad nam je teško, ali sjetimo se molitvom a
ne zanovijetanjem,''pa zašto baš ja''.
Sjetimo se u tim trenucima tjeskobe i patnji,za koje mislimo
da su naše najveće, patnji koje je Gospodin podnio zbog
nas, zbog naših grijeha.
Molite ,molite ne samo za sebe, za spas svoje duše, sjetite
se svih onih koji su u potrebi,a takvih je zaista mnogo.
Gospodin će vas obilno nagraditi svojom neizmjernom
ljubavlju.
Ivane, Gospodin neka te uvijek prati,neka ti bude zaštita i
lijek, kako je i meni lijek svo ovo vrijeme.
PS. Pripremam neke svoje bilješke iz proteklog vremena,
treba to pretvoriti u tekst svima razumljiv i, nadam se, od
pomoći u traženju Gospodina.
Vječna je ljubav Njegova.''

JER VELIK JE BOG.
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