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Annan Information
Jag tror att du, som du har ifrågasatt Gud, kommer att svara och visa dig sina planer och
öppna dig för djupare gemenskap med honom och ett större tjänande från honom. Det vindar
vid sidan av en rushing ström där aspens lätt. Låt mig dömas av mina handlingar här på
jorden. Med aldrig en vision inom honom för att förhärliga hans lera. Det finns inget behov.
Och anledningen till att det inte finns något behov är att historien inte handlar om dem. Inte
säker på om det hjälper eller inte, men jag tror inte att Gud tänker på de svåra frågorna, och
han kommer att svara dem på ett eller annat sätt. Varför försenar han? Tja, han har satt upp en

tid när han kommer att återvända och ta itu med resten av synden. Så förväntar vi oss som
Kristi anhängare olika.
Tack för att du delar, och jag ber Gud fortsätter att stärka och välsigna dig när du fortsätter att
arbeta genom din sorg. Min far fick först och sista medan min mamma blev mitten. Och precis
där, där korset står, är uppståndelsen nära; även där där alla börjar tvivla på Gud, där alla
förtjänar Guds kraft, där Gud är hel, där Kristus är aktiv och nära. Vindskötaren på
solstrålarna Blåsar på metropolernas jalusier, Stirring ingen poet i hans sömn, och vägtullar De
stora idéerna i byarna. Men du är mobil som den luftiga luften, och alla dina charmar är mer
föränderliga än tidvattnet. Därför är det oändligt att ingen bryr sig: Jag måste bara fortsätta vid
din sida. ALLA saker fungerar för hans syfte (vilket alltid är bra).
Och idén om vem som gjorde ormen och hur fri vilja var "nödvändig" är frågor som jag inte
någonsin har ansett tillfredsställande. Jag har också en son nu och så måste jag alltid titta på
glaset halvfullt. En sådan pride framkallande poser, som man kunde skryta i timmar. Han kan
ha denna sjukdom men han lider inte för att han inte ens är medveten om det. Din
älsklingskärm ska älska vara; För Gud ensam vet vad välsignad. Förlåt, o herre av Robert
Frost förlåt, o herre, mina små skämt på dig och jag förlåter den stora stora på mig. Nu var
mitt sinne fylld med bilder av mig själv i evig fördömelse.
I andligt missbruk utsätts så många människor, särskilt i kyrkan, för offret. Jag har kommit på
knäna många gånger och ropade till Gud för hjälp. Har inte kommit till ett fast svar, men från
det jag har upplevt kommer sann kristendom att komma fram i dina sanna vänner och du ser
en helt ny sida av din tro. Jag går ofta för långt åt andra hållet för att göra följande: Är vi mer
vi oroade över hur något sägs eller vad som faktiskt förmedlas. Du tror inte att Gud inte visste
om de miljoner unga kvinnorna som utsätts för sexuella övergrepp varje år. Vår familj har inte
kunnat hantera någon av mina människors lidanden på egen hand. Därefter koncentrera dig på
vad du hörde, och igen fria skriva dina uppfattningar. Jesus betalade priset och tog fångenskap
i fångenskap så att vi kunde få livet. Jag är fullt medveten om att jag kan kämpa med ångest
och depression under resten av mitt liv, men jag vet också att min Gud är större än ångest,
depression och missbruk.
Jag är inte säker på om dessa personer ska tro på proxy, förutsatt att Gud existerar eftersom
Gud finns för andra, eller om de ska fortsätta livet på egen väg. Det är uppenbart att du inte
tänker på dig själv. Anonym.Andra dikter av speciellt intresse är den vackra och rörande. De
berättar "Åh, han fuskar på dig" eller "du måste bli hög" eller "Han gillar dig inte eftersom du
inte är tillräckligt bra". Jag har varit på terapi, tagit meds, spenderat tid i kyrkan, i
självhjälpseminarier, på retreats, och jag har bett. Var försiktig i uttryck för att hålla det
personligt i meditation eller bön. Gud är trogen, och han låter dig inte bli testad utöver din
styrka, men med testningen kommer han också att ge utvägen så att du kan uthärda det. "Gud
välsignar dig i denna hemska tid och fortsätter att trösta dig . Många har förvisso sörjiga vitsar
och en lycka, 45 och för dem som verkar onda, vänder det till gott; och några där är det arbetet
under gott råd och en ödmjuk lycka, och slutet kommer inte till vad de gör. 46. Nu är hon i
själva listorna med kärlek, hennes mästare monterad för det heta mötet: Allt är imaginärt att
hon bevisar, han kommer inte att klara henne, fast han stötar henne; Det värre än Tantalus "är
hennes irriterande, att klippa Elysium och att sakna sin glädje.
Först lärde jag mig om hans kärlek och vad hans vilja var (när mitt äktenskap föll ifrån
varandra). Från en värd som sover genom åren sover den sista långa. Till Emily Dickinson av

Hart Crane Du som önskade så mycket - förgäves att fråga - Ännu matade din hunger som en
oändlig uppgift, vågade värdiga arbetet, välsigna uppdraget - uppnådde den stillheten i
slutändan bästa, Att vara av minst sökt efter: Emily, hör. Och snart blev det långsamma,
bortlösa blodet krypande från den inkräkta blyn, som myror på spår. Det handlar om mig och
du och din granne och grannens granne och så vidare. De flesta männen har lärt sig att läsa för
att tjäna en dålig bekvämlighet, som de har lärt sig att cipher för att hålla konton och inte luras
i handeln. men att läsa som en ädel intellektuell övning vet de lite eller ingenting; ändå läser
detta bara i hög mening inte det som slår oss som en lyx och lider de ädlare förmågorna att
sova medan, men vad vi måste stå på tipp för att läsa och ägna våra mest vakna och vakna
timmar till .
Det behöver inte skrivas i skriften för att jag förstår i mitt hjärta vad jag tror. Jag är fast
besluten att ha en "övergivande ande", med mitt fokus och lita på Gud ensam. (några tankar
från Charles Swindoll). Bibeln säger mycket tydligt att Gud arbetar ALLA saker tillsammans
för vårt bästa. Häxans profetior tog ut en annan sida. Det ultimata svaret är att vi helt enkelt
inte kan känna denna sida av evigheten, Gud svarar väldigt få varför frågor. Istället hoppas jag
att de kommer att närmare fråga och ärligt fråga det som har blivit framlagit så blithely i det
förflutna.
Aldrig har frälsning och försoningen varit mer konkret i min dagliga promenad. Och ja, ibland
tycker jag inte ens nuvarande inuti. Återigen öppnade rubinfärgade portalen, vilken till sitt tal
gav honungspassage; Som en röd morgon, som någonsin betecknat ett vrak till sjömannen,
storm mot fältet, sorg för herdar, ve fåglarna, gåsar och felaktiga brister till herdar och hjordar.
Din bibliska citat ovan antar den förra, men fortsätter sedan med att berätta för oss hur vi
gjorde synd att komma in i världen, även om han skapade allt. Andra berättade för mig vad
som inte dödar oss, gör oss starkare. I mitt fall, ett brutet engagemang, sedan 4 år senare, som
föreslår igen för samma kvinna, gifta sig och 33 år senare kommer hon ut till sig själv och till
mig som en lesbisk. Människor har gått igenom hemska saker (t.ex. förintelsen) och fått nåd
från Gud som de behövde för sina prövningar. Men lyckligtvis kan Jesus rulla stenar och flytta
berg.
Poetens Testamente av George Santayana Jag ger tillbaka till jorden vad jorden gav, Allt till
farten, ingen till graven, Stearinljuset är ute, andens vakt spenderade; Syn får inte följa var
visionen gick. Och det finns hopp! Jag kom genom min depression, och trots att jag
fortfarande har tuffa dagar ibland uppväger de goda dagarna väldigt dåliga dagar. Om du vill
ha en konversation så tona ner den lite. Han gick från att vara det lyckligaste barnet i världen
till den mörkaste personen någonsin. Goda gärningar går ofta obetalda och dåliga handlingar
går ofta ostraffade. Och det smalaste gångjärnet i min hand sätter för att skämma bort allt. De
finner de svagaste i en besättning och attackerar den. Och trädpadden är en kock-d'oeuvre för
högsta. Gud berättade för mig att jag skulle be för troens gåva. Men detta barn är älskat mer av
Gud än jag och i hans omsorg. Bombaror släpper som att de är korgbollar ur en vinkel.
För ett bra svar på Problemet med Evil, läs följande och vänligen sluta antar du har svar på
något som många forskare har kämpat med. Guds vilja för troende är dock mycket mer
specifikt. Skräcken att bli attackerad med en hatchet och en pistol var på något sätt tänkt att
lära dem något. Den långa elegansen In Memoriam och många av Tennysons andra dikter är
hyllningar till Hallam. Att vara trogen mot vad Gud kallar mig att vara och att vara öppen för
Honom, använder, förändrar och förädlar mig. Alene i våra tankar, aldrig utan är vi från
rädslan.

