
På vej hjem
Hent bøger PDF

Billy Graham

På vej hjem Billy Graham Hent PDF Forlaget skriver: »At blive gammel har været mit livs største
overraskelse«, fortæller den verdenskendte evangelist Billy Graham.

I På vej hjem indvier Billy Graham dig i sin egen oplevelse af at blive gammel. Med visdom deler han sine
personlige erfaringer

om at opleve gradvis legemlig svækkelse, samtidig med at han er lige så stærk i sin overbevisning om at
fuldføre det gode løb og nå

godt i mål, som han var i sin ungdom. Han giver dig del i sin forventning til det øjeblik, hvor han vil blive
genforenet med sin hustru

Ruth i deres himmelske hjem.

Årene i den sidste del af livet kan blive nogle af de mest frugtbare og tilfredsstillende. »At ældes i krop og
sind er en naturlig proces. At

ældes med værdighed er derimod et valg«, siger Graham. Det er muligt for alle, når man har hjerte og sind
rettet mod ham, som er fuld af nåde, Herren Jesus Kristus.

· Hvornår er tiden inde til, at jeg skal trække mig tilbage fra arbejdslivet og gå på efterløn eller
pension?

· Hvad ønsker du, dine børn og børnebørn vil huske dig for?

· Er alderdom bare en grusom byrde, der bliver tungere og tungere med årene?

· Er der kun døden at se frem til?

· Eller er der noget andet?
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