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BESKRIVNING

I denna bok presenterar David Yonggi Cho många olika typer av bön. Genom att beskriva sin egen dagliga
bön ger han riktlinjer som blir till stor hjälp för dig som vill be, men inte vet hur, och för dig som vill lära
dig att be djupare och mer effektivt. En verkligt instruktiv bok om bön. Vem kan undervisa dig bättre om
bön än en man som är pastor i en församling på nästan 800 000 människor varav 50 000 är
cellgruppsledare? Lär dig be som han! Dr David Yonggi Cho har i flera decennier varit en förgrundsgestalt
och förebild för församlingar och pastorer över hela världen. Han är pastor och grundare för Yoido Full
Gospel Church i Seoul i Sydkorea - världens största församling med över 800 000 medlemmar. Hans
undervisning om bön och församlingstillväxt har banat väg för stora, inflytelserika församlingar över hela
världen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hur ber jag mina mottagare att skapa prenumerationer? » Validoo support

Öppenhet och ärlighet i all ära - när det kommer till sex kan det vara svårt. Här får du svar på sexfrågorna
du inte gärna ställer. Hur ber jag ...

Hur man skriver ett brev ber för Sponsring - Idoexist Kunskap

salam aleykum. undrar hur många som ber 5 gånger om dagen. många muslimer jag känner gör det inte är
väldigt.

hur många av er muslimer ber era 5 böner om dagen?

Vet du hur Jesus ber för oss? I veckans text får vi inblick i hur Jesus ber för oss som följer honom. Han
bad högt, så som man allmänt gjorde på den tiden..
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