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Det underbara livet i Kristus 
av Rune Borgsø
På jorden så som i himlen 

Hur vi ser på Gud avgör hur vi relaterar till honom, 
och det formar även hur vi ser på och tänker om allt 
annat. Därför är det viktigt att vi som kristna inser 
hur god och kärleksfull vår himmelske Far är, vidden 
av Jesu försonings verk och vilka vi är som Guds 
barn. Brister vår förståelse av detta tappar vi vår 
frimodighet som Guds barn, och går miste om de 
gåvor vår himmelske Far faktiskt vill ge oss. 

I den här boken visar Rune Borgsø, både utifrån 
Bibelns undervisning och med personliga exempel, 
vilka vi är i Kristus, att Guds vilja är att himlen ska 
komma till jorden, och att tron inte är statisk utan 
organisk – den kan växa! 

Som ett Guds barn är du född på nytt och en ny 
skapelse i Jesus Kristus. Gud har välsignat dig med 
allt det goda han har i himlen – men du ska inte 
behöva upptäcka vad Jesu försoningsverk betyder för 
dig först när du kommer dit. Det tillhör dig här och 
nu.

Denna bok är skriven för att du ska kunna spegla 
dig i dessa sanningar och förstå hur du i tro tar del 
av det arv som tillhör dig. Att du ska få upptäcka det 
underbara livet i Kristus och se mer av Guds kärlek 
– så att du kan vara tryggare som människa, mer 
frimodig i din förväntan på Guds välsignelser och se 
hur du i tro lever i dem.

rune borgsø har en passion för att 
se människor få tag på mer av livet 
i den helige Ande och fullheten av 
Guds goda vilja för deras liv. Han 
är gift med Kari och tillsammans 
har de tre barn. I dag är Rune en av 
pastorerna på Livets Ord i Uppsala, 
med ansvar för Livets Ord Family i 
Europa.
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