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Du är Petrus handlar om aposteln Petrus mång-facetterade liv. Boken innehåller 52 texter och lämpar sig för
den som vill läsa ett kapitel i veckan under ett år eller ett om dagen under ca sju och en halv vecka. Den röda
tråden handlar om lärjungaskap.
Roine Swensson skriver att Jesus kallade oss både att vara och att göra lärjungar och ställer frågor som: "Hur
gör man lärjungar?" "Vad innebär det att vara en lärjunge i en postmodern kultur och ett sekulariserat samhälle
idag?" Han skriver vidare: Begreppet lärjungaskap behöver återupptäckas och fyllas med ett bibliskt innehåll.
Ordet lärjungar förekommer 269 gånger i Nya testamentet. Utan lärjungaskapstanken blir
församlingsmedlemskapet tömt på sin djupa, andliga substans. Kvar blir bara ett formellt "religiöst
föreningstänkande". Simon Petrus liv har fascinerat författaren Roine Swensson, som under årens lopp många
gånger undervisat just utifrån denne apostels liv. Överallt har undervisningen tagits emot med stor tacksamhet.
Nu när denna undervisning kommit i bokform kan ännu fler få ta del av Petrus händelserika liv och vandring
med sin Mästare och genom det växa och utvecklas som lärjungar. OM FÖRFATTAREN: Roine Swensson
har lång erfarenhet som församlingspastor, bibellärare, resande förkunnare och församlingscoach. Hans
huvudområden är bibelundervisning och församlingsutveckling. Han har framför allt blivit känd för sin
inspirerande och trosstärkande bibelförkunnelse, med aktuella anknytningar till människors livssituation idag.

Du är Petrus är Roines femte bok.
Med Mr Green casino kan du spela på ett av de bästa och mest populära ställena på nätet. – Det bästa med att
jobba på Teodoliten är att det är så fritt, man får mycket eget ansvar. Det är bibliska namn, helgon-namn och
andra namn med anknytning till kyrkan. Ta del av deras grymma bonus för nya spelare redan idag Petrus,
latin för 'klippa', efter grekiskans Πέτρος, av πέτρα, 'klippa', i Bibeln även Kefas efter arameiskans Kēfāū med
samma betydelse, [2. Som jag ser det, är det bara vi själva som. Tack Jonas och för att du lägger in dynamik i
samtalet. Ta del av deras grymma bonus för nya spelare redan idag Petrus, latin för 'klippa', efter grekiskans
Πέτρος, av πέτρα, 'klippa', i Bibeln även Kefas efter arameiskans Kēfāū med samma betydelse, [2.
Det är också väldigt högt i tak och du behöver aldrig vara.
Håller helt med dig om att det gäller både kvinnor och män. Med Mr Green casino kan du spela på ett av de
bästa och mest populära ställena på nätet. Navigera Navigera i kartan för att hitta en åteförsäljare som passar
dig.
Kapitel 4 i Apostlagärningarna slutade nästan idylliskt.
Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring.
Det är bibliska namn, helgon-namn och andra namn med anknytning till kyrkan. Barnnamnen i Sverige är
fortfarande mycket konservativa. Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta
eller kräver en utförligare förklaring. Sökfältet kan användas både för att slå upp böcker, kapitel eller verser i
bibeln och för att söka efter ord. Håller helt med dig om att det gäller både kvinnor och män. Sökfältet kan
användas både för att slå upp böcker, kapitel eller verser i bibeln och för att söka efter ord. Navigera Navigera
i kartan för att hitta en åteförsäljare som passar dig.

