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BESKRIVNING

I denna bok pekar Ulf Ekman på ett större och berikande perspektiv. Våga bejaka den historiska
bakgrunden och de historiska rötterna. Det finns skatter att hämta, insikter att lära och föredömen att följa
genom allt det Gud har verkat i den kristna historien. Traditionen i dess bibliska bemärkelse blir då ett
korrektiv som hjälper till att hålla kursen så att man inte hamnar vilse. De andliga pionjärinsatserna sätts in
i ett större sammanhang och går därmed inte förlorade. Det som påbörjas i en generation blir då till
välsignelse för de kommande generationerna fram till dess Herren kommer."I varje skede finns det ett
föregående skede som vi lätt missar, missförstår eller tappar bort. Det som har varit före oss kan också
provocera oss så att vi flyr från det, men det kan samtidigt om vi vågar stanna upp, tvinga oss till nyttiga
omprövningar. Sådana omprövningar kan leda till nyupptäckter av gamla brunnar och forntida stigar.
Stigar leder ju både framåt och bakåt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hans Jansson efterlyser syndanöd - Pingst

I början av 1800-talet uppstod här en andlig väckelse, som har sina rötter långt ner i Europa (Pietism och
Hernhutism) och i den engelsktalande världen ...

I närbild | Anders Gerdmar - Våra andliga rötter | Himlen TV7

Suomen suurimmasta e-kirjakaupasta löydät maan laajimman e-kirja- ja äänikirjavalikoiman. Osta kirja
Elisa Kirja -palvelusta milloin vain ja luet tai kuuntelet ...

Om Berget | Berget - S:t Davidsgården och Meditationsgården

till PROKLAMA din Kristna Bokhandel Handla bekvämt på nätet. Portot är 35 kr inom Sverige. Vi ger
rabatt till församlingar. Här hittar du kristen litteratur på ...
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Andliga rötter

https://www.bo-fi.club/?p=ANDLIGA%20R%C3%96TTER&ln=se
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