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Hør Guds stemme Ian Banner Hent PDF Forlaget skriver: En praktisk guide på syv skridt til at høre Gud,
visdomsord og profetisk nådegave.

Ian Banner skriver:
Jeg har været en kristen siden 1990 og er "faldet over" tjenesten som rejseprædikant og underviser af

profetiske tjenester. Gennem mine egne erfaringer har jeg lært, hvordan jeg hører Guds stemme, og hvordan
jeg bruger den forståelse i måden, jeg prædiker, beder og betjener mennesker på. Jeg tror på, vi alle kan gøre

dette, og jeg vil gerne hjælpe dig i gang.

Af mennesker, der holder af mig, bliver jeg hele tiden mindet om, at jeg ikke er en afsluttet historie. Jeg har
taget nogle skridt på min rejse med Gud, og jeg kan hjælpe dig med at tage lignende skridt. Hvis vores

kristne liv og vores vej til modenhed er et maraton , så er jeg højst halvvejs igennem - hvis du er lidt efter
mig, så lad mig hjælpe dig med at tage de næste få skridt.

 

Forlaget skriver: En praktisk guide på syv skridt til at høre Gud,
visdomsord og profetisk nådegave.

Ian Banner skriver:
Jeg har været en kristen siden 1990 og er "faldet over" tjenesten som
rejseprædikant og underviser af profetiske tjenester. Gennem mine
egne erfaringer har jeg lært, hvordan jeg hører Guds stemme, og
hvordan jeg bruger den forståelse i måden, jeg prædiker, beder og
betjener mennesker på. Jeg tror på, vi alle kan gøre dette, og jeg vil

gerne hjælpe dig i gang.

Af mennesker, der holder af mig, bliver jeg hele tiden mindet om, at
jeg ikke er en afsluttet historie. Jeg har taget nogle skridt på min
rejse med Gud, og jeg kan hjælpe dig med at tage lignende skridt.
Hvis vores kristne liv og vores vej til modenhed er et maraton , så er
jeg højst halvvejs igennem - hvis du er lidt efter mig, så lad mig

hjælpe dig med at tage de næste få skridt.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Hør Guds stemme&s=dkbooks

