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BESKRIVNING

En bil behöver tankas med drivkraft. man öppnar ett lock och låter bensinen rinna ner i tanken. Sedan sätter
du dig i bilen, tar fram startnyckeln, tutar och kör.Varje människa behöver stanna till och hämta drivkraft.
Kristi kärlek driver mig (2 Kor 5:14). I vårt inre finns ett kärl som behöver fyllas av kärlek. Det är hjärtat.
Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta (5 Mos 6:6). Det som hamnar i hjärtat påverkar
sedan genom blodomloppet hela kroppen. Du stannar till och tänker på vad du tankat. Det finns
trafikregler som du behöver lära dig att följa. Tanken med den här boken är att du skall tanka Guds tankar
varje dag. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren (Jer 29:11). Gud vet, men han vill att också
du skall veta. Då får du hjälp av Himlakoden. Den låser upp och öppnar. Kodnumret är A-Be-Se-
Ge.Använd koden. Då händer det mycket. Du får ljus, kraft, nytt liv. Du häpnar. Aha! Friska upptäckter:
det finns djup i Herrens godhet!Lär dig himlakoden. Den öppnar "himliga" hemligheter.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Din Bok i Göteborg

himlakoden 5. sÄlj skinnet innan bjÖrnen Är skjuten : i2m idea to market 6. projekt i praktiken : att leda
projekt och Åstadkomma fÖrÄndring 7.

Veritas Gaudete et Exsultate - Gläd er och jubla - butikpris.se

rupebabloggen: oktober 2018

Gaudete förlag Men då kom nåden springande - BUTIKPRIS.SE

Sångpostilla, En vandring genom andra årgångens evangelieläsning (Heftet) av forfatter Bengt Pleijel. Pris
kr 109. Se flere bøker fra Bengt Pleijel.
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HIMLAKODEN
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