november 2018

Tro – att lita på den Gud som är för dig
av Yonggi Cho & Wayde Goodall
Vad kan vi lära oss av Skriften om hur vi kan lita
på Gud oavsett omständigheterna och stå i tro för
det som vi ännu inte har sett?
När Yonggi Cho som ung man låg dödssjuk och
bara hade några veckor kvar i livet blev han fullständigt helad, såg den uppståndne Jesus och började
genast berätta för andra om vårt hopp i Gud. De
som lyssnade blev med tiden världens största församling.
I Tro beskriver pastor Yonggi Cho och Dr. Wayde
Goodall hur du kan:
• Förstå och växa i din tro.
• Vandra med den helige Ande och se Andens frukt
växa fram i ditt liv.
• Vinna seger över misslyckanden och fortsätta att
förtrösta på Kristus i perioder av missmod.
• Stå i tro för och lita på Guds övernaturliga kraft.
• Ta vara på varje situation så att du kan uträtta
stora ting för Guds rike.
För att våra liv ska fungera behöver vi tro – den
sorts tro som föder hopp och väljer att lita på Gud
i alla situationer. Gud kommer att svara på bön,
bota och göra tecken och under när vi dag efter dag
vandrar i tro. Du kan lita på Gud som din källa, din
trygghet och din säkra grund.
yonggi cho, grundare av Yoido
Full Gospel Church i Seoul, Korea,
undervisar övertygande om principerna för en dynamisk tro på Jesus
Kristus, om den fjärde dimensionens andlighet och om vårt beroende av den helige Ande – och
med sin undervisning ger han troende hopp i livets alla utmaningar.
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wayde goodall, brinner för att
hjälpa kristna att växa i sin tro och
förstå de principer och goda vanor
som lägger grunden för ett balanserat liv och en dynamisk andlig
växt. Wayde är utbildad pastor,
terapeut, livscoach och pedagog,
och har en unik bakgrund med sina
fyrtio års erfarenhet av ledarskap,
själavård, coachning, rådgivning,
praktisk teologi och strategisk planering och utveckling.
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