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At blive helbredt og bevare livet Irina Belova-Smorzh Hent PDF Irina Belova-Smorzh blev diagnosticeret

med kræft i 2005, lige inden hun skulle giftes. Brylluppet blev afholdt i hast og så begyndte hun i
behandling. Hun gennemgik kemoterapi, operationer, strålebehandling, og en række eksperimentelle

behandlinger. Hun var tidligere blevet helbredt for en alvorlig leversygdom, men denne gang var der intet,
der virkede. Lægerne sendte hende hjem med ordene: "Vi har gjort alt, hvad vi kan gøre." Hun blev sendt
hjem, hvor hun kunne dø i fred omgivet af familie og venner. Men så skete der noget. Ud af dødens tåge
vendte Irina tilbage til livet. I 2006 blev Irina helbredt – hun blev erklæret fuldstændig rask. I denne bog

fortæller Irina, hvordan Gud gav hende styrke igennem de mange behandlinger og indlæggelser på sygehuset.
Og hvordan Han lærte hende, hvordan hun kunne styrke og fastholde tro hos sig selv og andre. "Jeg gik ofte
omkring på hospitalsgangene og bad for folk. Ingen skubbede mig væk. Jeg prøvede at trøste folk, og fortalte
dem historien om dengang Gud helbredte mig fra en uhelbredelig sygdom. Jeg fortalte dem, at der var håb for

dem endnu. Mennesker lyttede til mig med stor opmærksomhed, men af og til var der én der spurgte:
’Hvorfor er du så her’? Så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle svare. Det bedste jeg kunne finde på at sige var:
’Jeg er her for din skyld. For at bringe dig håb og hjælpe dig til at tro, at Gud helbreder i dag’." Vi har fået
bogen oversat til dansk med et håb om, at også du kan finde vejen til helbredelse i dit liv for ånd, sjæle, og

legeme gennem denne bog.

 

Irina Belova-Smorzh blev diagnosticeret med kræft i 2005, lige
inden hun skulle giftes. Brylluppet blev afholdt i hast og så begyndte

hun i behandling. Hun gennemgik kemoterapi, operationer,
strålebehandling, og en række eksperimentelle behandlinger. Hun var
tidligere blevet helbredt for en alvorlig leversygdom, men denne
gang var der intet, der virkede. Lægerne sendte hende hjem med
ordene: "Vi har gjort alt, hvad vi kan gøre." Hun blev sendt hjem,

hvor hun kunne dø i fred omgivet af familie og venner. Men så skete
der noget. Ud af dødens tåge vendte Irina tilbage til livet. I 2006 blev
Irina helbredt – hun blev erklæret fuldstændig rask. I denne bog
fortæller Irina, hvordan Gud gav hende styrke igennem de mange



behandlinger og indlæggelser på sygehuset. Og hvordan Han lærte
hende, hvordan hun kunne styrke og fastholde tro hos sig selv og
andre. "Jeg gik ofte omkring på hospitalsgangene og bad for folk.
Ingen skubbede mig væk. Jeg prøvede at trøste folk, og fortalte dem

historien om dengang Gud helbredte mig fra en uhelbredelig
sygdom. Jeg fortalte dem, at der var håb for dem endnu. Mennesker
lyttede til mig med stor opmærksomhed, men af og til var der én der
spurgte: ’Hvorfor er du så her’? Så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle
svare. Det bedste jeg kunne finde på at sige var: ’Jeg er her for din
skyld. For at bringe dig håb og hjælpe dig til at tro, at Gud helbreder
i dag’." Vi har fået bogen oversat til dansk med et håb om, at også du
kan finde vejen til helbredelse i dit liv for ånd, sjæle, og legeme

gennem denne bog.
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