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More to Life O. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 282 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x
0.6in.Geloof jij dat Jezus naar de Hemel gegaan is Als dat zo is dan moet hij nu als een geestelijk
wezen in leven zijn en aan alle menselijke beperkingen ontstegen zijn. Daarom kan Jezus ons
gemakkelijk iets doorgeven - de enige vraag is of wij bereid zijn te luisteren naar wat hij te zeggen
heeft. Toen Jezus tweeduizend jaar geleden op Aarde was, verwierpen veel mensen zijn leringen
omdat ze niet bereid waren buiten het denkkader van hun orthodoxe leerstellingen en menselijke
verwachtingen te kijken. Zullen de godsdienstige mensen van vandaag, in het bijzonder Christenen,
bereid zijn te luisteren naar wat Jezus in deze tijd te zeggen heeft In dit unieke boek spreekt Jezus
door een menselijke boodschapper en geeft een nieuwe geestelijke leer die even transformerend is
als zijn oorspronkelijke leer. Hij laat de uitdagingen zien waar geestelijke mensen vandaag de dag
voor staan en hoe je zijn innerlijke leringen kunt gebruiken om die geest in je te laten zijn, die ook in
Christus Jezus was. Indien je door het orthodoxe Christendom bent teleur- gesteld of voelt dat Jezus
in deze moderne tijd...
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This created publication is excellent. It generally does not price a lot of. You may like just how the writer create this pdf.
-- Jo K uhlm a n-- Jo K uhlm a n

Completely one of the best publication I have actually read. Indeed, it is perform, nonetheless an interesting and amazing literature. Your lifestyle span will
likely be transform when you complete reading this book.
-- Mr s. Ag ustina  K em m er  V-- Mr s. Ag ustina  K em m er  V
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