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Det är inte fel att vara stark! 
Gud skapade dig att vara stark på varje område av 
livet. Men vi ska inte vara starka på fel sätt.
   I dagens kultur är det absolut nödvändigt att vi 
inte bara är de starka personer som Gud har kall-
lat oss till, utan att vi är starka i hans sanning och 
hans ord – och inte kompromissar i vår strävan efter 
rättfärdighet.
   Gud kallar och befaller oss att vara starka, men 
lika viktigt som att visa styrka, är varifrån vi hämtar 
den. Vår kultur säger att styrkan kommer inifrån, 
men sanningen är att styrkan kommer från Gud.
   I Stark ger Lisa Bevere spännande perspektiv på 
vad det innebär att vara stark i en värld som ofta 
förstått det helt fel.
   I 90 andakter berör hon ämnen som hur vi kan 
vara både starka och milda, helande i relationer, 
förnöjsamhet, frihet från ånger, styrkan i vilan och 
många fler. Hon inspirerar dig att resa dig, hämta 
styrka hos Gud, växa djupare i din tro och uppleva 
glädjen i att leva i harmoni med Gud, andra och dig 
själv.
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