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Richard opowiedział swoją historię w wielu chrześcijańskich stacjach telewizyjnych (m.in. TBN, Daystar, i
wielu innych).
Po tragicznym wypadku samochodowym Richard Madison został bezzwłocznie przewieziony do szpitala,
tylko po to, aby stwierdzono jego zgon. Jego rodzina trzykrotnie była informowana, aby rozpocząć
przygotowania do pogrzebu. Bóg jednak objawił się Richardowi, gdy opuścił swoje ciało, i dziesięć tygodni
później wstał z wózka inwalidzkiego. Obecnie, dla tysięcy ludzi na całym świecie, jest chodzącym
świadectwem tego, że Boża miłość może w potężny sposób przemienić nawet najbardziej beznadziejne
życie.
Czytając tę autentyczną historię odkryjesz, w jaki sposób możesz...
- bezpośrednio słyszeć Boga
- poznać Bożą wolę i cel dla twojego życia
- pokonać moc szatana
- posługiwać w darach Ducha Świętego
- żyć w obfitości, wiedząc, że Bóg troszczy się o twoje finanse
- zostać uzdrowionym
- posługiwać w uzdrowieniu
Richard Madison jest pełnoetatowym ewangelistą, który jeździ po całym świecie i opowiada niezwykłą
historię tego, w jaki sposób Bóg podniósł go z łoża śmierci i całkowicie uwolnił od narkotyków i alkoholu.
Richard jest rozchwytywanym mówcą, potężnie usługującym w służbie uzdrowienia i proroctwa. Wraz z
rodziną mieszka w Oakman w stanie Alabama.

Strona 1 z 2

Księgarnia internetowa jack.pl

SPIS TREŚCI
Przedmowa
Dedykacja
1. Cud w wieku sześciu miesięcy
2. Śmierć przychodzi jeszcze raz
3. Moje pozacielesne doświadczenie
4. Kolejne cuda
5. Wybiegnięcie z wózka inwalidzkiego
6. Kości zrastają się na oczach lekarzy
7. Dzień, w którym spotkałem anioła
8. Guz znika jednej nocy
9. Sny i wizje
10. Cuda finansowe
11. Wysiadają mi nerki
12. Czego się nauczyłem
13. Świadectwa innych osób
Modlitwa o narodzenie na nowo
O autorze
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