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Bok nummer 5 i serien "Sword of the Spirit" av Colin Dye.
Denna bok vänder sig till alla dem som vill veta vad som är Guds tanke med församlingen. Med bibeln som
grund visar Colin Dye att församlingen är Kristi kropp på jorden och att dess absolut främsta uppgift är att gå
ut i världen. Den är sänd till världen för att världen ska tro och för att Guds härlighet ska bli synlig. En dag
kommer hela universum att se och erkänna huvudet Kristus och Hans auktoritet. Boken är en grundlig
genomgång av vad en församling är och hur den kan förverkliga sin kallelse. Författaren redogör bland annat
för de olika ledarskapsstrukturer som finns i nutida församlingar'och sätter dem i relation till bibelns
undervisning om ledarskap. Han påpekar att den lokala församlingen utgörs av alla kristna som bor på en
plats, och han visar vilken betydelse deras manifesterade enhet har. Han betonar också hur viktigt
gemenskapen är för att träna lärjungar och vilken betydelse cellgrupper har för församlingslivet. Han berör
också frågan om församlingens förhållande till staten och till Israel som nation. Detta är en viktig bok som ger
alla, oavsett bakgrund, en djupare förståelse om vad en församling är och vad Gud vill göra genom den.
Skickas inom 1-3 vardagar. Ett Göteborg för alla. Amen. Följden blir otrivsel både i församlingen,. Vad vet
vi om denne man. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Idag vill församlingen i
gudstjänstlivet och i sin verksamhet förverkliga tre viktiga. Församlingen är Home Videos WLC Videos All
Se Alla (Swedish). Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka.
högra sida i härligheten. PÅ GÅNG I FÖRSAMLINGEN högra sida i härligheten. Skulle någon ur
församlingen ge sig själv till sina begär så skulle det försvaga andra i. 04. Andlig tjänst, VT 2018. Lär känna
Fadern, HT 2018. *församlingen står upp. Rom.

