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BESKRIVNING

Skulle du leva ditt liv annorlunda idag om du visste att oavsett vad som händer kommer allt att bli
underbart till slut? Todd och Sonja Burpos nästan fyraårige son Colton gjorde en oförglömlig resa till
himlen och tillbaka under de svåraste dagarna i deras liv. Tiderna var svåra, det var ebb i kassan, och
räkningarna, frustrationerna och rädslorna staplades på hög. Coltons berättelse om sitt besök i himlen
förändrade deras liv - och boken de skrev om den, Himlen finns på riktigt, gav nytt hopp till miljontals
läsare. Denna bok innehåller fler än 40 unika och inspirerande andakter. Todd och för första gången Sonja,
ur sitt perspektiv som mamma, delar med sig av vad som hände sedan - i deras liv och i flera miljoner
läsares liv. Genom deras egna och hundratals läsares erfarenheter, visar de hur tron på att himlen finns på
riktigt hjälper oss att ta oss igenom svårigheter och motgångar här på jordren, inklusive att mista en nära
anhörig, eller att förlora ett barn genom en tragedi, missfall eller till och med abort. De dagliga texterna
ger en stark påminnelse om att bortom svårigheterna vi möter i det här livet, väntar Guds fantastiska gåva,
himlen. Tänk dig att vara helt orädd här på jorden, därför att du vet att efter det här livet kommer du till
himlen. Och du vet - verkligen vet - att du kommer att älska himlen. Det är löftet om himlen!Himlen visar
att Gud får "sista ordet" och att tro att himlen finns på riktigt förändrar allt!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kärleken Kan Förändra Allt - Thorleifs | Shazam

Uppföljaren till "Himlen finns på riktigt"!Många har läst Himlen finns på riktigt. Denna uppföljare
innehåller fler än 40 unika och inspirerande andakter, a

Himlen förändrar allt: Amazon.de: Todd Burpo, Sonja Burpo, John ...

Den här boken handlar om att vi människor aldrig är mer än ett samtal eller ett besked bort från att precis
allt förändras. ... När himlen faller ner. ...

Himlen - Skybar och Restaurang på Södermalm, Stockholm

Han sa att Himmelen är där Gud bor. och Himlen är den blå fysiska himmel vi ser ... upphovet till allt ont"
Jean ... översättningar förändrar ...
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HIMLEN FÖRÄNDRAR ALLT
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