
Komme Dit Rige
Hent bøger PDF

Bill Johnson

Komme Dit Rige Bill Johnson Hent PDF Du er kaldet til at leve et overnaturligt kristenliv!

Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden.

- Mattæusevangeliet 6,10

Nu er Bill Johnsons moderne klassiker endelig udkommet på dansk. Han kalder alle kristne til at acceptere
deres identitet som mennesker, der er fyldt af Helligånden og bemyndiget til at udløse Guds rige på jorden,
som det er i Himlen. Denne identitet er karakteriseret af en livsstil, hvor det overnaturlige er naturligt, og

mirakler er normen, ikke undtagelsen.

Undervisning, eksempler og oplæg til egen refleksion

Bogen indeholder 200 siders undervisning med eksempler og derefter 120 sider med andagter - én til hver
dag i 40 dage. Hver andagt er på 3 sider og indeholder et bibelvers, et lille oplæg, nogle spørgsmål og så en
kort tekst refleksion. Disse andagtsstykker er også velegnet til grupper, som oplæg til dele liv, diskussion og

bøn

Menneskeheden har desperat brug for det, som enhver genfødt troende bærer på - Jesu overnaturlige kraft.
Denne bog viser dig, hvordan du kan:

Acceptere din identitet som borger i Guds rige

Udøve din autoritet som barn af Gud

Anvende din arv - så mirakler bliver en del af dit normale kristenliv
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