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BESKRIVNING

"Jag är inte utom räckhåll, Vassula! Jag avvisar inte någon. Jag klandrar alla dem, som försöker hindra
Min hjälp att nå fram till Mina barn, som är på väg till Mig." (5 okt 1986)Ett kort exempel på de
uppenbarelser som Vassula Rydén tagit emot sedan 1985, och som nu uppgår till drygt 1100 sidor i
svensk översättning. Vassula Rydén är av grekisk härkomst och föddes i Egypten 1942. Hon är gift med en
svensk lutheran och tillhör själv den grekisk-ortodoxa kyrkan, men var inte praktiserande kristen förrän
efter 1985 då hon började ta emot dessa budskap från Gud.Budskapen riktas till alla människor i vår tid
och är en kallelse att återvända till Gud, till förtrolig gemenskap med Jesus, till Kyrkans tro och
sakrament, samt till kristen enhet. De finns översatta till mer än 40 språk och innefattar ursprungligen 12
volymer. Denna del innefattar budskapen 1986-1987.I slutet av denna bok återges Vassulas svar på de
frågor som ställdes till henne 2002 av kardinal Ratzinger, då prefekt för Vatikanens troskongregation, idag
påve emeritus Benedikt XVI.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Jesus i Gamla Testamentet - Jesus.se

Citat om sann vänskap. ... citat om livet 1. Klicka på produkterna för information om pris och
återförsäljare - handla direkt på veckorevyn.com.

Argument Förlag | Pedagogiskt, inspirerande och vardagsnära

Den helige Benedikts verktyg för ett gott liv. 145 kr; Nyhet ... Du hittar smakprov på mängder av våra
böcker på ... en föraning om att Gud är större än vi ...

Böcker | Köp nya billiga böcker online | Plusbok.se

... perfekt hälsa och evigt liv. Gud testade dem genom att ... Gud och vill styra själv. I Romarbrevet 1:18ff

... Gud av sann Gud, född och ...
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