Tilbud til TEL’s læsere
Ny bog af Bailey i dansk oversættelse sælges til fordelagtig pris
for TEL’s læsere
Jakob og den fortabte
Den, der læser denne bog, må være forberedt på forbavsende afsløringer, ny indsigt og dybere Gudsforstå else. Her er en forklaring på ,
hvordan Jesus var fuldt menneske og inkarneret i Israel i 30 å r – det ligger i luften, at Jesu lignelser er fortællinger, han har udtænkt på baggrund af GT, og ikke bare noget, han har lagt mund til, mens Gud
brugte ham som højttaler ...
Her bliver lignelser sat ind i den oprindelige forstå elsesramme og knyttet til GT, så de få r en dybere og bedre mening – ikke mindst i forhold
til, hvad nå de er, nå r den stå r klart frem uden vores forklaringer.
Her bliver gravet dybt, men på et forstå eligt sprog, så det bliver til ny
indsigt på baggrund af fakta om kultur og samtid.
Bailey er som en konservator, der tå lmodigt og vedholdende skraber
lag efter lag af og afslører fortællingen om den fortabte, som den lød i
ørerne på de skriftkloge, der hørte den. Nå r Bailey er færdig, ligger
den teologiske og kulturelle maling i en bunke flager på gulvet.
Der vil sikkert være ting i din tilværelse, som ser anderledes ud, nå r
bogen er læst – for slet ikke at tale om, at evangeliet bliver nærværende og konkret.
Gå ikke glip af denne bog!

Udsalgspris: kr. 225. Særlig pris for SBA’s læsere: kr. 170 + forsendelse. Kun ved bestilling inden 15. juni.
Bestilling sker ved direkte henvendelse til forlaget Credo på mail: credo@kfs.dk (mrk.: TEL-tilbud), eller på
tlf.: 35 43 83 83.

SBA rejsen 2004 · I dronning Esters fodspor
Oplev de fabelagtige arkæologiske levn fra bl.a.
Dareios´ og Xerxes´ tid. Persepolis, Susa, Ekbatana, Irans fantastiske natur.
Se Shah Abbas fantastiske bygningsværker i Esfahan, byen der er på Unescos
liste over bevaringsværdige steder. Dejlige Persiske haver – paradiser.
Venlige mennesker der byder dig velkommen. Og meget mere.

3.-17. OKTOBER 2004 · PRIS 11.500 kr. pr. person i delt dobb.vær.
Tilmelding til Felix Rejser senest 1/8 2004
Yderligere oplysninger og fuldstændigt program få s ved henvendelse til
Lene Dalsten tlf. 38 33 30 15 · e-mail: ld@sba-dk.dk
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Aktuelle nyheder fra Israel
De bibelske profetier
Messianske jøder
Arkæologi
Nyt fra Ordet og Israels arbejde
i Jerusalem og Tiberias

TILBUD: Resten af 2004 for kun 80 Kr.
For unge under 26 å r: Gratis! (oplys fødselså r)

kontor@ordetogisrael · Ordet og Israel · Tlf.: 8698 7912
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