Vyande van jou hart
Word bevry van die vier negatiewe
emosies wat jou beheer

Word bevry van die vernietigende krag van skuld,
woede, gierigheid en afguns. Die moderne lewe vol
egskeiding, werkverlies, vervreemding van familielede
en gebroke verhoudings maak hierdie emosies byna
vanselfsprekend, maar daar is maniere hoe jy jou
uitkyk op die lewe kan versterk.
Die moeilike omstandighede waarmee jy te kampe het, is waarskynlik die gevolg van een van dié vier
emosionele kragte wat jou op sekere maniere laat
reageer, soms selfs teen jou wil. Andy Stanley ondersoek elkeen van hierdie vernietigende kragte –
skuld, woede, gierigheid en afguns – en hoe hulle jou
lewe infiltreer en verhoudings skade aandoen. Hy sê
as hierdie emosies nie hanteer word nie, kan dit jou
gesin, loopbaan en vriendskappe vernietig.
In Vyande van jou hart bied Andy praktiese
Bybelse raad en ’n besprekingsgids om jou te help
om beheer te neem van die gevoelens wat jou kan
beheer en so jou lewensuitkyk en verhoudings te
herstel.
Spesifikasies:

KORT KOPIE

ISBN:

978-1-4316-0448-7

Prys:

R109,95

Vrystellingsdatum:

Januarie 2013

Kategorie:

Christelike leefwyse

Teikenmark:

Algemeen

Formaat:

140 x 208 mm

Bladsye:

204

Omslag:

Sagteband

In Vyande van jou hart bied Andy praktiese Bybelse raad en ’n besprekingsgids om jou te help om beheer
te neem van die gevoelens wat jou kan beheer (skuld, woede, gierigheid en afguns) en so jou lewensuitkyk
en verhoudings te herstel.

OOR DIE OUTEUR
Andy Stanley is ’n leraar, spreker, skrywer en die stigter van North Point Ministries, Inc. (NPM).
Sedert die stigting daarvan in 1995 het daar vyf kampusse in die Atlanta-area tot stand gekom,
en 30 strategiese vennoot-kerke oor die wêreld heen. Andy en sy vrou, Sandra, en hulle 3 kinders woon in Alpharetta, Georgia.

UNIEKE VERKOOPPUNTE
-

Gewilde spreker
Besprekingsgids vir kleingroepe ingedeel in ses weke
Andy besoek Suid-Afrika in 2013

ANDER BOEKE DEUR DIE OUTEUR
-

-

Die genade van God (ook beskikbaar as eBoek)
Keuses wat jou lewe bepaal

