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"Brev til Gud" er en varm og glad samtale med Gud - tillitsfull, enkel og dyp som Augustins "Bekjennelser".
Den fører leseren gjennom de grunnleggende kristne trossannheter, slik de er formulert i den nikenske
trosbekjennelsen. Akkompagnert av abstrakte illustrasjoner i symbolske former og farger, rører den alle
hjertets strenger fra boblende livsglede og humor til den dypeste smerte. Den likeframme fortroligheten og de
morsomme kommentarene fra barn og "Knøttene"-striper åpner hjertets dører på vidt gap for mystikkens dype
rom og brusende kjærlighet med høydepunkt i avsnittene om Den Hellige Ånd.
Åsmund Stray Nordbergs bok er tro mot Bibelen og dogmatikken i den kristne frelsesforståelse, samtidig med
at den får troens kjerne til å gløde.
Det er kriteriet på all sann kristen mystikk.
Kirsten Kjærulff
Åpne bibelteksten til Paulus’ brev til romerne på bibelen.no. Det var ikke Paulus som grunnla menigheten i
Rom. Faktum er at han hadde ikke engang vært i byen da. Sommerkonferansen 2017. Sommeren nærmer seg
med stormskritt og vi kan igjen begynne å glede oss til ett av sommerens store høydepunkt, Filadelfias
sommerkonferanse! Kjærlighet er mer enn bare følelser. Det handler om å bry seg om hverandre. Om å stå
sammen gjennom tykt og tynt, og ikke være likegyldig til hvordan det går. Hjem / Kryssordhjelp – Gud,
norrøn gud, gresk gud, indisk gud, solgud, krigsgud og mye mer! Notatene skildrer angsten, redselen og
håpløsheten hos en ung mann som var ferdigutdannet befal den skjebnetunge høsten 1939, startskuddet til
andre verdenskrig. Du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg… Salme 139:1 Jeg vet når du

sitter og når du står oppreist… Salme 139:2 Jeg er vel kjent med alt du er… 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. MANGE MORSOMME VITSER OG GODE HISTORIER til din
bryllup tale, konfirmasjon, bursdag, humor, julebord, toastmaster, damenes tale, herrenes Boikottleder Omar
Barghouti vil ikke ha et jødisk Israel Den palestinske boikottbevegelsen mot Israel brer om seg. En av
grunnleggerne er mot at Israel. Åndens gjerning ANDAKT Gud er livets kilde! Det er stadig nok av det
levende vann. Det står aldri på Jesus. Det er bare spørsmål om forbindelsen er åpen.

