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Livets godhet och skönhet
av James Bryan Smith
Andra boken i “Godhet och skönhet”-trilogin.
”Jag har aldrig mött en människa som haft som
mål att förstöra sitt eget liv. Alla vill vi vara lyckliga, och vi vill vara lyckliga hela tiden.”
Så inleder James Bryan Smith sin bok Livets
godhet och skönhet. Problemet, säger han, är att vi
har bejakat felaktiga bilder av lycka och framgång.
Våra självcentrerade beslut leder oss allt längre
ut i beteenden som förstör våra liv: vrede, lusta,
lögn, oro och att döma andra. Till slut upptäcker
vi att vi lever ett snyggt förpackat, självdestruktivt
liv.
Med Bergspredikan som utgångspunkt leder
denna andra bok i Godhet och skönhet-trilogin oss
att se bakom karaktärsbristerna och ersätta våra
felaktiga bilder av livet med Jesu beskrivningar av
livet i Guds rike.
Den här boken ska inte bara läsas. I slutet av
varje kapitel finns övningar för själen som hjälper
dig att etablera andliga vanor som förstärker
Bibelns budskap i din själ och ditt hjärta. Eftersom det bästa sättet att få till en fullständig och
bestående förändring är att gå igenom det här
materialet tillsammans med andra, finns också
ett samtalsmaterial till varje kapitel.
Upptäck ett nytt sätt att leva livet.
om författaren:
James Bryan Smith är författare
till Godhet och skönhet-triologin.
Han tog sin Master of Divinityexamen vid Yale-universitetet
och sin Doctor of Ministryexamen vid Fuller Theological
Seminary och är lärare i teologi
vid Friends University i Wichita,
Kansas. Han är också direktor för
”Apprentice Institute for Christian Spiritual Formation” vid Friends University. Smith är
medgrundare av Richard J Fosters organisation Renovaré
– för andlig förnyelse. Han är en ordinerad pastor i United
Methodist Church och har haft flera olika församlingstjänster.
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