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Da forfatteren ble rammet av prostatakreft sommeren 2007, fikk han behov for å tenke gjennom sitt ateistiske
livssyn. Han fant derfor fram brev han tidligere hadde mottatt fra kristne lesere.
Denne boken er en personlig beretning om tro og tvil.
Åpne bibelteksten til Paulus’ brev til romerne på bibelen.no. Det var ikke Paulus som grunnla menigheten i
Rom. Faktum er at han hadde ikke engang vært i byen da.
Kjærlighet er mer enn bare følelser. Det handler om å bry seg om hverandre. Om å stå sammen gjennom tykt
og tynt, og ikke være likegyldig til hvordan det går. Forlaget Manifest nettbutikk bøker. Forlaget Manifest
22995200 Kolstadgata 1 0652 OSLO post@manifest.no Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo. Av
Jan Kåre Christensen. Smyrna Oslo.
Hvorfor starte en ny menighet? Er det ikke nok menigheter? Trengs det enda en. Kjell Haltorp. I begynnelsen
av 1980 tallet ble det startet en frittstående kristen gruppe i Arendal. Lederen var KJELL HALTORP.

I Skytebaneveien 3, hvor menigheten. PAULUS - HANS LIV OG REISER Del 1 : Fra forfølger til etterfølger
Saulus, som senere ble kjent som Paulus, vokste opp i Tarsus, en handelsby i Kilikia. Men Jesus svarte og sa
til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft.
Matteus 22:29 16 Hele Skriften er innåndet av Gud og. Minner fra Kverndalen NY BYMINNEBOK
TILSALGS MINNER FRA KVERNDALEN. Bokkomiteens forord: Vi har gleden av å presentere en
nyutgivelse av Byminner nr. Det har foregått en hijab-diskusjon i Norge i den senere tid. Vi har vært vitne til
en het diskusjon som handlet mest om uttrykksfrihet, religionsfrihet. Et utvalg av Martin Luthers 95 teser,
1517. Den 31. oktober 1517 slo Luther opp 95 teser på døren til slottskirken i Wittenberg. Han ville ha en
akademisk disputas.

