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Ved du hvor værdifuld du er?

Vi lever i en tid hvor det er nemt at forpasse vores skæbne. Alt for ofte måler vi os ubevidst op mod vores tids
standarder. Hvis vi bare kunne forstå hvor meget vi betyder for Gud, kunne se på verden rundt om os – og på

evigheden selv – med en aldeles ny vision.

Den elskede og respekterede bibellærer Derek Prince tager os med ind i smukke skriftpassager og giver os
Guds egen opfattelse af menneskeheden. Lær om din tredobbelt karakter af ånd, sjæl og krop; den fantastiske

forandring du vil opleve når herren vender tilbage og meget, meget mere!  

Med dybde, indsigt og ømhed, vil Derek åbne dine øjne til en af tidens største sandheder. Du er uvurderlig for
vores herre. Bliv fri for skyldfølelse, usikkerhed, frygt og skam. Grib din specielle plads i Guds skabte

verden. Når du gør det, vil du se dit værd gennem øjnene af ham som har givet alt for dig.
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