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Hemligheten med fasta och bön
Jentezen Franklin
På Livets Ords Förlag har vi länge känt behovet av bra
undervisning om fasta på svenska och det är med glädje vi kan ge ut denna viktiga bok av Jentezen Franklin.
När du fastar, blir din ande fri från det som är av den
här världen och märkbart känsligare för Gud. När du väl
har upplevt en bråkdel av detta och av den lön och de
välsignelser som fastan för med sig, kommer hela ditt
perspektiv att förändras.
Jentezen Franklin ger dig nycklarna till den förvandlingen i den här boken, en av de bästa och mest omfattande
som går att få tag på i ämnet.
Upptäck allt du behöver veta om hur du får tag på
kraften i den bibliska fastan, inklusive:
• De olika slags fasta som förekommer i Bibeln och hur
du väljer vilken som passar dig
• Sambandet mellan fasta och bön
• Den framgångsrika fastans beståndsdelar
• Vad du kan förvänta dig fysiskt, mentalt och andligt
Låt ditt liv få erfara det djupare och starkare förhållande
till Gud som bara kommer genom bön och fasta.
”Det faktum att du läser den här boken innebär troligen att
du inte nöjer dig att genomleva det här året på samma sätt
som du genomlevde det förra. Du vet att det finns mer. Du
vet att det finns en uppgift för dig. Du vet att det finns saker
som Gud vill förlösa i ditt liv, och du känner en sann och innerlig längtan efter just detta i ditt hjärta.
Det är till dig och till andra som känner likadant, som
den här boken är skriven. Nu vill jag bjuda in dig till den här
fantastiska resan.”
jentezen franklin
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