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Föröka & förvalta din 
Gudagivna potential
av John Bevere
”Låt oss inte hålla någonting tillbaka, utan ge allt vi har som en 

gåva tillbaka till Gud. Då blir vi levande på riktigt och lever livet 

fullt ut.” 

john bevere

Känner du dig någonsin som en åskådare i Guds rike? Kanske vet du 
att det finns något som du borde göra, men kan inte sätta fingret på 
vad det är. De flesta av oss vill göra stora avtryck i livet, men kämpar 
med frågor som:
• Hur kan jag vara säker på att inte missa Guds vilja för mig?
• Vilken roll spelar mina unika gåvor i byggandet av Guds rike?
• Hur kan jag försäkra mig om att jag lever upp till min gudagivna 
potential?
• Är min kallelse mindre viktig eftersom jag inte är ”i heltidstjänst för 
Gud”?
• Hur balanserar jag vilan i Guds nåd med meningsfulla handlingar 
för hans rike?
• Hur bryter jag fruktans grepp och fortsätter framåt även när det 
gungar under fötterna?
I den här boken går John Bevere på djupet. Han utforskar Skriften 
och använder starka berättelser ur livet för att hjälpa dig att tänka 
annorlunda om din kallelse och förstå varför den är så viktig för Gud.
Johns budskap kommer att ge dig kraft att multiplicera gåvorna som 
Gud har gett dig och kliva in i din potential. Om du är redo att byta 
passivitet mot en större mening med livet,
börjar resan här och nu.

john bevere är en internationell 
talare och bästsäljande författare, 
känd för sin frimodiga och kompro-
misslösa inställning till Guds ord. 
John och hans fru, Lisa, har tillsam-
mans grundat Messenger Internatio-
nal – en organisation som arbetar för 
att resa upp kompromisslösa Kristi 
efterföljare som förvandlar vår värld. 
När han är hemma i Colorado, spelar 
han gärna kortspel med familjen, 

eller försöker övertala Lisa att börja spela golf.
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