
Grib Himlens Initiativer
Hent bøger PDF

Dennis Walker

Grib Himlens Initiativer Dennis Walker Hent PDF Himlen til Jorden

Grib Himlens Initiativer er et udtryk, som Dennis Walker bruger til at beskrive, hvad vi er kaldet til at gøre: at
se og høre nøjagtigt hvad Jesus gør i Himlen og kopiere det på jorden, og derved bringe Himmel og jord på

linje og skabe eksplosive forandringer her på jorden. Ligesom Jesus altid så op i sin Fars ansigt for at
fornemme, hvad Han ønskede, at han skulle gøre lige nu, kan vi lære at blive stille over for Gud og opfange

Hans tanker og få præcise instrukser til, hvordan vi skal handle.

Vi er bindeleddet

Himlens love overtrumfer jordiske love - og mens én plus én på jorden giver to, så er én plus én i Himlen lig
med lige præcis det, Gud ønsker, det skal være! Vi kan blive bindeleddet mellem den form for kraft, og

nøglen ligger i at lære, hvordan denne forbindelse skabes. Denne bog underviser i dette på en meget praktisk
og bibelsk måde.

Gør dig klar til at blive sat i gang med en ny og kraftfuld måde at leve livet på, som vil forvandle dit liv og
verden omkring dig!
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