
Sjekk vår webside for fullstendig oppdatering på bøker, video og bibelmateriell!

Evangeliet:
Gode nyheter!

DEREK PRINCE

Undervisningsbrev 50 & 51

Derek Prince Ministries Norge
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Du kan komme gjennom med seier!

DEREK PRINCE

Del 1 & 2
norsktekstet

Program nr. 4388-1 og 4388-2

En DVD-video fra
Derek Prince Ministries Norge

BLI EN PARTNER!
Partner-avtale

 

c c c

Avvisning eller forkastelse er en veldig vanlig erfaring, men den kan 
forårsake vedvarende åndelige sår. Dr. Derek Prince underviser hvordan 
forkastelse er roten til mange problem, eksempelvis mange typer av 
overgrep, vanskeligheter i relasjoner, opprør og depresjoner. Millioner 
av mennesker i vårt samfunn har opplevd avvisning gjennom…

Gud har gjort en vei tilgjengelig for deg til å motta helbredelse for din 
avvisning og kunne motta hans godkjenning og leve i fellesskap med 
hele Guds familie. Vær med og oppdag hvordan du kan anvende 
«Guds virkemiddel mot avvisning» i din situasjon, så kan du legge 
virkningene fra avvisning bak deg for alltid.

• Skilsmisse
• Fattigdom
• Barnemishandling
• Mangel på kjærlighet
• Offentlig ydmykelse

• Uønsket svangerskap
• Å mislykkes på skole
• Å miste jobb 
• Å bli forlatt
• Mangel på bekreftelse

For han har sagt:
«Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.»

Heb 13:5 NKJV

For han har sagt:
«Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.»

Heb 13:5 NKJV

DEREK PRINCE (1915 – 2003) er anerkjent internasjonalt 
i vår tid som en av de ledende bibellærere globalt. Han brukte 
mye av sin tid til å skape hunger hos sine bibelstudenter og 
tilhørere slik at de kunne utvikle et nærere fellesskap med Gud. 
Derek Prince har skrevet over 50 bøker og gitt ut over 150 un- 
dervisningsvideoer. Hans undervisningsprogram i radio sendes 
ukentlig i mange land over hele verden.  

Kontakt oss:     
Derek Prince Ministries Norge
Direktør Sverre Kristoffersen
Postboks 129 – Loddefjord
5881 Bergen * Tlf. 92 83 98 55
E-mail: sverre@derekprince.no
www.derekprince.no

Endelig tilbake i nytt opplag!
Dette budskapet gir håp!
Du kan motta legedom for
avvisning og forkastelse!
Les, be og bank på!

«Du vil bli overrasket 
over Dereks klare ord.
Dette emnet opptar 
mange mennesker,
og de som får tak i det, 
hører og gjør…»

NYE PRODUKTER
DVD
Du kan komme 
gjennom med 
seier
kr. 160.-

Bok
Guds virkemiddel 
mot avvisning
kr. 98.-

Bok
Evangeliet:  
Gode nyheter! (hefte) 

kr. 30.-

Ved bestilling av 5 eller flere, 
får du 50 % rabatt.
Perfekt som presentasjon av 
hva Bibelen prøver å fortelle:
Gode nyheter – evangeliet er 
for alle!
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i vår tid som en av de ledende bibellærere globalt. Han brukte 
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Ta kontakt med oss: 
E-post: sverre@derekprince.no Derek Prince Ministries Norge
Mobil: 928 39 855  Postboks 129 – Loddefjord
www.derekprince.no 5881 Bergen
Org. nr. 988 677 264  Bankkontonr. 1644.05.41775

Et liv i bønn 

kr. 250

Les hva Spurgeon,
Murray, Torrey,
Finney, Bounds,
Moody og Muller
sier om bønn !

Derek Prince 
Del 1 og 2

HÅP

kr. 180I møte med 
Guds dom

DVD

E-mail: xpress@dpskandinavia.com

Den Hellige Ånd i deg  

Hva betyr det at den  
Hellige Ånd bor i oss? 
En kraftfull bok!

kr. 180

Mental helse,
nytt mot og
indre styrke
kommer, når du
forstår hva
Bibelen sier om
HÅP!

Bok
D E R E K   P R I N C E

Hellige Ånd
i deg

Den

Betal med: VIPPS 25281

EN SAMLING 

AV SKRIFTER FRA BERØMTE 

KRISTNE FORFATTERE

Du velger selv det beløp du ønsker å støtte med: 100 - 200 - 300 - 400 -
500… pr. måned. Du kan også velge å gi et engangsbeløp på minimum
kr 1.200 (kr 100 × 12 eller mer). Du binder deg bare for et år av gangen.
Du vil få alle nye bøker og DVD-er gratis i den tiden du er «Partner»,
minimum ett år!

Jubileumstilbud til alle nye partnere
Velg ut 10 DVD-er du ønsker å få med i Partnerpakken din!
Du finner alle DVD-titlene rett nedenfor her!

DVD-titler du kan velge mellom: «Autoriteten og kraften i Guds Ord», «Synd,
rettferdighet og dom», «Overvinn skyld, skam og forkastelse», «Grunnlagt på Klippen»,
«Herrens skatt: Frykten for Herren», «En visjon av hellighet», «Dåpen i vann», «Dåpen i Den
Hellige Ånd», «Gjennom omvendelse til tro», «Tro og gjerninger», «Overføre Guds kraft»,
«Ved tidsalderens slutt», «Legemets oppstandelse», «Evig dom», «Israel og menigheten – en
parallell gjenopprettelse», «Det enestående Israel», «Israels plass i Guds hensikter», «Vet du
hvor verdifull du er?», «Et påbud om kjærlighet», «Usynlige hindringer for helbredelse», «Den
Hellige Ånds tjenester», «Å ydmyke seg igjennom bønn og faste», «De fire sannheter», «Hvordan
bli utfridd», «La ditt rike komme», «Oppstandelsen», «Hva det betyr å være en tjener», «Se
til farløse, enker og de fattige», «Hvordan unngå å bli forført», «Hans kraft til din rådighet»,
«Hvordan anvende Jesus blod», «Du kan komme gjennom med seier» og «I møte med Guds dom».

(Verdi kr 80 pr stk.)


