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Der er noget facinerende og dramatisk dragende over Johannes´ Åbenbaring. Men mange har også oplevet, at
det er et skrift, der er svært at forstå. En blodrødtråd gennem Johannes´ Åbenbaring giver god hjælp til den,

der vil finde ud, hvad dette mærkelige skrift handler om. Og den er skrevet, så alle kan være med.

Sverre Bøe har fordybet sig i Johannes´ Åbenbaring på højt fagligt niveau. Samtidig har han en fantastisk
evne til at formidle kompliseret stof let forståligt og meget nærværende.

»Denne bog er en stærk indføring i Åbenbaringsbogens budskab. Hele vejen igennem er den med til at føre
ind i dyb taknemlighed over Jesus.

Han går ikke af vejen for at tage omdiskuterede emner op, men gør det med ydmyghed, varsomhed og frem
for alt med dy respekt for Guds ord.«

- Daniel Burgdorf, Lærer på Luthersk Missions Højskole

 

Forlaget skriver:

Der er noget facinerende og dramatisk dragende over Johannes´
Åbenbaring. Men mange har også oplevet, at det er et skrift, der er
svært at forstå. En blodrødtråd gennem Johannes´ Åbenbaring giver

god hjælp til den, der vil finde ud, hvad dette mærkelige skrift
handler om. Og den er skrevet, så alle kan være med.

Sverre Bøe har fordybet sig i Johannes´ Åbenbaring på højt fagligt
niveau. Samtidig har han en fantastisk evne til at formidle

kompliseret stof let forståligt og meget nærværende.

»Denne bog er en stærk indføring i Åbenbaringsbogens budskab.
Hele vejen igennem er den med til at føre ind i dyb taknemlighed

over Jesus.
Han går ikke af vejen for at tage omdiskuterede emner op, men gør
det med ydmyghed, varsomhed og frem for alt med dy respekt for

Guds ord.«
- Daniel Burgdorf, Lærer på Luthersk Missions Højskole

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En blodrød tråd gennem Johannes' åbenbaring&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


