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Om en omvendt muslims utrolige reise til Himmelen og hennes møte med kjærlighetens Gud.
Det startet som en historie hentet fra nyhetsoverskriftene i det krigsherjede Midtøsten.En ekstremistisk gren av
islam bombet en kirke midt under gudstjenesten. Den ene bakdøren var ikke stor nok for de fem hundre
menneskene som forsøkte å unnslippe. Flere ble drept. Men etter at kaoset, brannen og røyken har lagt seg,
kommer en ung kvinne tilbake til livet.
I denne fengslende, sanne historien får ikke døden det siste ordet. Fra første gang Samaa hørte Jesu kall og
gikk fra islam til en tro på Ham, til hun møtte Ham ansikt til ansikt i Himmelen, har hennes liv vært preget av
Guds overnaturlige kjærlighet og kraft. Full av håp og oppmuntring, og overstrømmet av Jesu nåde, viser
hennes inspirerende fortelling Guds kraft til å overvinne enhver omstendighet.
Linker. Kontakt oss via epost ; Kirkens SOS. Nettprestene.
Ledig stilling som diakon: Program 2017 Det gamle testamentet på lulesamisk. I november 2016 startet
arbeidet med å oversette Det gamle testamentet til lulesamisk. Det nye testamentet ble publisert i 2003.
Jeg er bedt om å komme med en."forholdsvis praktisk tilnærming til temaet, med vekt på gravferd og andre

tradisjoner i forbindelse med død." Virre, virre, vapp. Min mor har kommet. Virre, virre, vapp. Hvor kom hun
fra? Virre, virre, vapp.
Hun kom fra Bergen.
Virre, virre, vapp. Hva gjor’ hun der? Tomasevangeliet.
Tomasevangeliet står ikke i Bibelen, men er trolig eldre enn de fire evangeliene. Teksten ble funnet på en
papyrusrull i det øvre Egypt i 1945. *Jesus ble det ikke korsfestet. *Jesus ble det korsfestet fordi
folkemengdens opphisselse økte og dyrkelsen av Jesus som Messias eskalerte gjennom disse få dagene.
Betydningen av Tall: VI ER I 2017. Hva kan tallet 17 ha av betydning? I Bibelen symboliserer nummeret 17 å
"overvinne fienden» og «få fullstendig seier." Enten: ML La oss be. Eller: ML La oss takke og be. Hellige
Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1.
rekke. MÅNEDENS SALME April 2017: N13 205 Kornet har sin vila. OBS.
Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og. Velkommen til Skulleruds Begravelsesbyrå Vi er et
begravelsesbyrå med 4 avdelinger på følgende steder: Bjørkelangen, Løken, Mysen og Trøgstad.

