
Den Nåde jeg ikke kendte
Hent bøger PDF

Philip Yancey
Den Nåde jeg ikke kendte Philip Yancey Hent PDF Vi taler ofte om nåde. Men forstår vi, hvad vi taler om. Og

hvad der er mere vigtigt, tror vi på nåden .... og vidner vore liv lige så stærkt om den, som vore ord gør.
Forfatteren til bestselleren Den Jesus jeg ikke kendte sætter i sin hidtil mest. personlige bog fokus på nåde:
Hvad er nåde ... hvad er nåde ikke... og hvorfor kristne kan og skal vise den nåde, som verden søger efter.
"Jeg har uden tvivl aldrig læst en bedre bog af en kristen forfatter." Dr. Robert A. Seiple, formand for World
Vision "Philip Yancey er en af de mest fængende og overbevisende forfattere inden for den kristne verden. Og
endnu en gang vil han formå at få alle til at hidse sig op. " CharLes W. Colson, Prison Fellowship Ministry
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