
Hvorfor Israel?
Hent bøger PDF

Willem J.J. Glashouwer

Hvorfor Israel? Willem J.J. Glashouwer Hent PDF Forlaget skriver: Israels bibelske betydning

Willem J. J. Glashouwer er præsident for Christians for Israel International og har skrevet denne bog, med
ønsket om at give et klart billed af Mellemøsten og hvorfor og hvordan man skal bede for Israel. Den
udforsker Israels og det jødiske folks bibelske betydning for kristne i dag. Samt den ser nærmere på

erstatningsteologien, udvælgelsen og pagterne og viser, at Bibelen støtter det jødiske folks tilbagevenden til
landet. Den udfordrer ligeledes kirken til at forstå og velsigne det jødiske folk og Israels nation. 

· Bogen besvarer en gang for alle de gamle spørgsmål:

· Hvilken betydning har Jerusalem for jøder, kristne og muslimer?

· Hvad er så særligt ved Israel og det jødiske folk?

· Hvad er forholdet mellem Israel og den kristne kirke?

· Hvorfor vender jøderne tilbage til Israel?

· Hvordan udspilles Skriftens profetier i Mellemøsten?

· Hvorfor er der så meget had mod Israel?

Hvorfor Israel? er et vigtigt profetisk indslag i vor tid og bogen kan bruges til at studere emnet ud fra
skrifterne.

Bogen indeholder tillige en studieguide, sådan at du enten alene i en studiegruppe kan dykke dybere ned i
bogens emner.
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