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Bibeln skriven med dagens språk Starkt, överrumplande och inspirerande. Budskapet, The Message, är en
bibelöversättning som tar sitt avstamp i Nya testamentets grekiska och landar rakt i vår tid. The Message har
blivit en av Libris mest uppmärksammade titlar på senare år. Eugene Petersons personliga, kunniga och
moderna översättning har öppnat ögon för bibelordet på nytt och också gjort det mer tillgängligt för ovana
bibelläsare. The Message är frisk som morgondaggen i paradiset för trötta teologögon. Orden blir närgångna
och levande. De hoppar över årtusendena och rätt in i hjärtat. Anders-Petter Sjödin, präst och författare
Eugene Peterson är professor emeritus i teologi vid Regent College i Vancouver, Kanada. Under många år
undervisade han i hebreiska och grekiska, han var också församlingspastor i samma församling i 29 år. The
Message började som ett försök att nå medlemmar i den egna församlingen med bibelordet.
LibraryThing is a cataloging and social networking site for. The Message har blivit en av Libris mest
uppmärksammade titlar på senare år. The Message på svenska av Peterson, Eugene: en riktig bladvändare.
Budskapet, The Message , är en bibelöversättning som tar sitt avstamp i Nya testamentets grekiska och landar
rakt i vår tid. 32 avg rating, 1173 ratings,. ISBN 9789173874960. Översättningar som användes i detta NT:

Svenska Folkbibeln 2015 och Van Dyck. The Message på svenska har blivit en av Libris mest
uppmärksammade ti. 10. Andra upplagan av Nya Testamentet är nu klar för tryckning. Osta kirja Elisa Kirja
-palvelusta milloin vain ja luet tai. De finns två version av det mp3 ljudbok Nya Testamentet. Pris: 54 kr. 1.
Från A till O : att lära känna Nya testamentet på grekiska och svenska - Bokus. Felix Larsson is the author of
The Message (4. En översättning till svenska av den välkända, trovärdiga och sanningsenliga King James
bibeln. Köp boken Nya testamentet : the message på svenska hos oss. (Det finns en nyare och bättre
översättning i bokform, Bo Frid och Jesper Svartvik, Thomasevangeliet, Arcus … Så här lyssnar man en mp3
CDR Nya Testamentet skiva i MP3 CDR Stereo på Svenska.

