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BESKRIVNING
Finns det gemenskap i en värld där ensamheten blir större? Finns det frid i en sönderstressad värld? Finns
det mening i en tillvaro som blir mer och mer ytlig? Finns det hopp i en värld full av kaos? Frid med Gud
- Billy Grahams allra första bok - handlar om livets stora och centrala frågor som: meningen med livet,
vem Gud är, vilka vi är, och vägen till en äkta frid som håller alla dagar i veckan.Hela mänskligheten söker
svaret på förvirringen, moralsjukdomen och den andliga tomheten som förtrycker världen. Hela
mänskligheten ropar efter guidning, efter tröst ... efter frid.I den här boken som hjälpt flera miljoner läsare,
vägleder Billy Graham dig till tron på en kärleksfull Gud och till friden som bara finns hos Gud. Den frid
som du skapats för och som ger mod i mörka dalar och tröst i livets trånga passager. Frid med Gud har ett
tidlöst budskap för vår tid och borde finnas i varje troendes bibliotek. Den ger insikter och svar på frågor
som sökare såväl som troende bär på.Om författarenPastor Billy Graham avled i februari 2018 i en ålder
av 99 år. Den 7 november 2018 skulle han ha fyllt 100 år. Han var 1900-talets mest kända pastor och
predikant, och hans undervisning har fått betyda oerhört mycket för människor överallt. Grahams
begravning besöktes av presidenter och digniteter från hela världen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Frid med Gud - Billy Graham - 30 kr. ISBN: 91-7038-053-8 | Eldsflammans ...
När de första människorna levde i Paradiset där allting var gott så var det shalom - frid med Gud, frid med
sig själv och frid med sin omgivning.

Praisegate - Nycklar till Guds glädje och frid
Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Rom. 5:1
Efter att järnridån föll, trodde många ...

Sjöbergs förlags webbutik - Frid med Gud - Billy Graham
Som sjukskriven för stress och utmattning blir man ofta remitterad till kbt-terapi. Så också jag. Hela
grejen handlade om att med hjälp av olika tekniker få ...
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