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Discover Jesus In Every Book of the Bible Jesus isn't just found in the gospels of Matthew, Mark, Luke, and
John. His presence can be felt throughout the whole Bible, even in Genesis. The Jesus Bible contains the
complete New International Version (NIV) with daily study helps that point to Jesus and show how he
fulfilled the prophecies for the Messiah found in the Old Testament. A perfect way to see the overarching
narrative of the Bible, The Jesus Bible includes these features: - Book introductions explain where Jesus
appears in each book of the Bible - 365 devotions revolve around the "sightings" of Jesus in the Old Testament
and his life and teachings in the New Testament - Application notes to help apply Jesus' teachings to real life
today - Hundreds of clues highlight the promises/prophesies made about Jesus in the Old Testament and the
fulfillments in the New Testament - Index of the Old Testament prophecies fulfilled in Christ - List of Jesus'
miracles and parables - Timeline of Jesus' life - Lineage of Jesus - Concordance to help find key topics,
people, and events in the Bible - Words of Christ in red
Jesus Kristus har alltid ledet sin kirke gjennom levende profeter som åpenbarer Hans vilje.President Russel M.
Nelson forteller oss om hvordan Han gjør det også i dag. 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på
en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Ansgar Bibelskole På Ansgar Bibelskole

kan du være den du er, lære Jesus bedre å kjenne, bli tryggere på troen din samtidig som du får venner.
Dagens bibelord 08.06.2017. 23 Jeg vil hellige mitt store navn, som er vanhelliget blant folkeslagene, det som
dere vanhelliget blant dem. Folkeslagene skal kjenne at. Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo.
Av Jan Kåre Christensen.
Smyrna Oslo. Hvorfor starte en ny menighet? Er det ikke nok menigheter? Trengs det enda en. Du er hjertelig
velkommen til vår formiddagsgudstjeneste, som er ideell for folk i alle aldre. Israel Guds øyensten! Jan Kåre
Christensen Smyrna Oslo. Romerbrevet 11. 1. Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg
er israelitt, av. Ungdom i Oppdrag (UIO) ønsker å kjenne Gud og gjøre ham kjent. Vi består av mennesker fra
mange nasjoner og ulike kirkesamfunn, og holder til i over 180 land. Pinsemenigheten Betel Trondheim
samler mennesker i alle aldre fra over 30 nasjoner rundt visjonen om å koble mennesker med Jesus.
Velkommen inn i fellesskapet! «Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds ord, født på ny til et liv med
Jesus Kristus!»

