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I årevis skrev misjonær Sarah Young ned sine egne ord i en bønnedagbok. Men så bestemte hun seg for å bli
mer lydhør for Frelserens stemme, og hun begynte å «lytte» etter det Han hadde å si.
Og med penn i hånden la hun ut på en ferd som kom til å forandre henne for alltid - og mange andre over hele
verden..
På disse oppmuntrende sidene finner du ord og skriftsteder som Jesus i kjærlighet la ned i hjertet hennes.
Ord som trøster og gir håp. Ord som har gitt henne en vedvarende bevissthet om Hans nærvær, og som har
gjort det mulig for henne å glede seg over Hans fred. Jesus taler til deg på samme måte. Kanskje du, i likhet
med forfatteren, trenger en sterkere følelse av «Gud er med deg.» Eller kanskje Jesus virker fjern, uten at du
kan si hvorfor. Eller kanskje du har vandret lenger bort fra Gud enn du noensinne forestilte deg at du kom til å
gjøre..
Her har du et helt år med lesestykker fra Youngs dagbok, stykker som kan føre deg nærmere Kristus og gjøre
om stundene med Ham fra en monolog til en dialog.
Om livet? Om døden? Om tro? Om tvil? Om Gud? Om Jesus? Om frelse? Om liv etter døden? Vi ønsker å
være her for deg som søker svar på livets mysterium eller har. Jeg taler til deg i disse dager fra dypet av ditt
hjerte, til din ånd, ved min ånd, og jeg minner deg om ting, jeg inntar tankelivet ditt. Jeg gir deg nye ideer.

Klar for tentro? Er du 8. klassing og skal gå tentro eller vuderer det? tentro er vårt alternativ til konfirmasjon.
Vi vil gjerne ha DEG med! Den korte natt som jorden svaler, er fylt med sang av nattergaler, og alt hva Herren
kaller sitt, kan slumre søtt og våkne blidt, kan drømme skjønt om paradis og. Hva var egentlig de historiske
grunnene til at Pontius Pilatus besluttet å korsfeste Jesus? Hvorfor var han farlig for romerne? Årsaken er
kanskje en annen enn vi. Jesus stiller stormen.
Utarbeidet av Cara Jenkins, 2011. Denne leksjonen er opprinnelig utarbeidet for aldersgruppen 4-5 år, men
kan lett modifiseres. Vil du bli bedre kjent med Bibelen? På denne nettsiden finner du spennende materiale
som hjelper deg til å bli bedre kjent med Bibelen. Bli med på en spennende. 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. HVEM OG HVOR ER DE TAPTE FÅR AV ISRAELS HUS? av Jorunn Pettersen.
Verken Jesus eller apostlene ble fra begynnelsen av sendt til hedningene, bare til
http://www.gotquestions.org/Norsk/Jesus-eneste-veien.html. Spørsmål: "Er Jesus den eneste veien til
himmelen?" Svar: ”Jeg er i bunn og grunn et godt menneske, så.

