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Vejledning til fred C.O. Rosenius Hent PDF Forlaget skriver: Vejledning til fred. Hører til blandt klassikerne,
når det handler om frelsesvished og svar på de mange spørgsmål, vi som kristne kan kæmpe med.

»Hvordan kan jeg vide, at Gud elsker mig?«
»Kan jeg være kristen, når jeg tvivler?«

»Hvordan være en glad kristen, når jeg konstant synder?«
»Hvor går vejen til fornyelse i kristenlivet?«

Generationer af kristne har fået hjælp til at besvare den slags spørgsmål ved at læse C.O. Rosenius' skrifter.

Han levede fra 1816-1868 i Sverige og spillede en vigtig rolle i de store vækkelser i hele Norden. Han havde
en særlig gave til at tale og skrive til mennesker, der kæmpede med deres tro. Det budskab er lige så aktuelt i

dag, som da han skrev det.

Vejledning til fred er en af hans klassikere og præsenteres her i en helt ny og sprogligt opdateret oversættelse
af Anette Broberg Knudsen.
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