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BESKRIVNING

Går ditt andliga liv på slentrian? Fortsätt framåt, fortsätt att tro. Det finns goda nyheter. Du finns till för
något mer och det här kan vara dina bästa dagar! Alla möter vi dem. Motstånden som hindrar vår väg till
glädje. Svårigheterna som begränsar våra äktenskap. Fruktans murar som stoppar vår frid. Fästena som
hindrar vår andliga utveckling. Hur kan vi riva ner dessa murar av hinder som håller oss borta från den
framtid som Gud lovar oss?Minns du berättelsen om när Josua intog Jeriko? Fienderna var väldiga och
hindren stora. Max Lucado menar att Josua bok i Bibeln finns där för att påminna oss om en sak: Gud
strider för oss! Vi kan övervinna, eftersom Han redan har segrat. Vi kanske faller, men vi ger inte upp. Vi
kanske får kämpa, men vi kan övervinna modlösheten. Vi kan uppleva ett liv fyllt av andens frukt och tron
kan växa. Med Guds hjälp kan vi stänga gapet mellan den person vi är och den person vi önskar att vi
var.Med studiefrågor för enskilt bruk eller för gruppsamtal.Mer än 120 miljoner läsare har funnit
inspiration och uppmuntran genom Max Lucados böcker. Han bor med sin fru Denalyn och deras busfrö
till hund, Andy, i San Antonio, Texas där han arbetar i Oak Hills Church.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hitta den bästa ljudboksappen för 2019 och lyssna gratis i 30 dagar

Gör en bra affär på Dina bästa dagar (Häftad, 2018) Lägst pris just nu 206 kr bland 5 st butiker. Varje
månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att ...

Är du dina bästa eller sämsta dagar - eller ingen av de två? - Bliss Junkie

Vi har fars dag och mors dag för att visa att vi uppskattar att de är där för oss och älskar oss, men
egentligen borde det väl också finnas en bästa väns dag ...

Bästa tipsen mot höstdepression | Aftonbladet

Bästa dagen att flyga från Bromma under jul och ... smartaste restipsen och inspirationen för din drömresa.
Varje dag har Allt om Resor nya ...
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DINA BÄSTA DAGAR

https://www.bo-fi.club/?p=DINA%20B%C3%84STA%20DAGAR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DINA%20B%C3%84STA%20DAGAR&ln=se
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