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Her er udfordringen til at leve HELT og FULDT - her og nu!

Et Tusinde Gaver er signalet til dig om at søge væk fra stolthedens, frygtens og den strenge selvkontrols
barske terræn og sætte din lid til den Gud, som fylder dit bæger i overflod. Efterhånden som forfatteren lader
dig få indblik i sine egne nådefyldte øjeblikke, vil hun nænsomt lære dig, hvordan du kan bruge Bibelen til at

sørge over tab ved at vende smerten til poesi, hvordan du bevidst baserer dit liv på dyb og inderlig
taknemmelighed, sætter tempoet ned og mærker Gud i nuet.

Et Tusinde Gaver er ikke en bog, der blot skal læses og stilles i reolen; det er derimod en dejlig praktisk guide
til at leve et liv i glæde. Hen ad vejen vil du opdage, at taknemmelighed er en måde at leve livet på, som

bringer dyb og varig lykke og som viser vej til sandheder om Guds rige glæde og forvandler dit liv for evigt.

I bogen opfordres vi til at omfavne hver dags velsignelse og gå om bord i den forvandling, der sker, når vi
vænner os til at nedskrive Guds gaver til os. Ann siger videre, at ”det er kun ved at give udtryk for

taknemlighed over det liv, vi har, at vi opdager det liv, vi altid har ønsket os….et liv vi kan gribe, sige tak for
og dele ud til andre”. Vi vil opdage det ’umulige’ lige ind i vores knogler: at vi er vildt elsket af Gud.

 

Få øjnene op for tusind velsignelser

Her er udfordringen til at leve HELT og FULDT - her og nu!

Et Tusinde Gaver er signalet til dig om at søge væk fra stolthedens,
frygtens og den strenge selvkontrols barske terræn og sætte din lid til

den Gud, som fylder dit bæger i overflod. Efterhånden som
forfatteren lader dig få indblik i sine egne nådefyldte øjeblikke, vil
hun nænsomt lære dig, hvordan du kan bruge Bibelen til at sørge
over tab ved at vende smerten til poesi, hvordan du bevidst baserer
dit liv på dyb og inderlig taknemmelighed, sætter tempoet ned og

mærker Gud i nuet.

Et Tusinde Gaver er ikke en bog, der blot skal læses og stilles i
reolen; det er derimod en dejlig praktisk guide til at leve et liv i

glæde. Hen ad vejen vil du opdage, at taknemmelighed er en måde at
leve livet på, som bringer dyb og varig lykke og som viser vej til
sandheder om Guds rige glæde og forvandler dit liv for evigt.

I bogen opfordres vi til at omfavne hver dags velsignelse og gå om
bord i den forvandling, der sker, når vi vænner os til at nedskrive

Guds gaver til os. Ann siger videre, at ”det er kun ved at give udtryk
for taknemlighed over det liv, vi har, at vi opdager det liv, vi altid har
ønsket os….et liv vi kan gribe, sige tak for og dele ud til andre”. Vi



vil opdage det ’umulige’ lige ind i vores knogler: at vi er vildt elsket
af Gud.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Et Tusinde Gaver&s=dkbooks

