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Opdag Guds overdådige opfyldelse af alle dine behov.

På korset udholdt Kristus alt det onde som tilkommer os, og i stedet fik vi del i alt det gode der tilkommer
Ham. I denne provokerende bog, rig på skriftsteder, udforsker den anerkendte forfatter Derek Prince de ni

´guddommelige forvandlinger´ af forsoning.

I stedet for straf, smerte, død, fattigdom, skam og afvisning, giver Kristus os i stedet tilgivelse, helse, liv,
rigdom, ære og accept. Derudover giver Derek Prince henvisninger til steder i Bibelen, der viser os fem
områder, hvor udfrielse gøres mulig gennem korset; udfrielse fra den nuværende onde tid, fra loven, fra

selvet, fra kødet og fra verden.

Fordi det ikke er nok kun at kende til Kristi forsonende værk, præsenterer Derek Prince midlerne til at gøre
det virkeligt i vore egne liv; ved at angre; ved at have tro og et forhold til Helligånden.
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