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Är läran om Guds kärlek verkligen svår? Det menar D. A. Carson, som med sin engagerade stil lockar in
läsaren i en rikare förståelse av begreppet: "Gud är kärlek." Genom att visa vad Bibeln faktiskt lär, leder han
också läsaren till en större tilltro till Guds kärlek - och lägger samtidigt grunden för att vandra i kärlek till sin
nästa. Vi talar ofta om Guds kärlek. Men hur ofta funderar vi djupare över vad den faktiskt innebär? I denna
bok hjälper Carson dig att ana höjden, bredden och djupet av Guds oerhörda kärlek, utan att samtidigt tumma
på Guds helighet, allmakt och vrede. Johannes Leckström, ungdomspräst Älmhults församling och ordförande
lundaföreningen Theofil En fröjd att läsa! Istället för att börja i en "steriliserad, demokratiserad och framför
allt sentimentaliserad" bild av Guds kärlek, tar Carson sin utgångspunkt i frågan vem Gud är. Utifrån detta
beskriver han sedan kortfattat och precist det vackra mysteriet om Guds kärlek. En bok jag varmt
rekommenderar till alla som inte nöjer sig med bekväma plattityder. Johnny Lithell, pastor i Göteborgs
Baptistförsamling Tabernaklet D. A.
"Don" Carson är professor i Nya testamentet vid Trinity Evangelical Divinity School, en av världens större
pastorsutbildningar med rötter i Swedish Evangelical Free Church. Tillsammans med Tim Keller är han
initiativtagare till The Gospel Coalition, som förenar olika kyrkliga traditioner kring en evangelisk förståelse
av tron.

Hem;. i Livets bok om hon nu. de skulle lära sig. Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad.
Dela det här. Lars Flemström,Så här skriver Jonas Gardell bl a i sin bok 'Om Jesus':. Men Guds kärlek visade
sig vara. För den kärlek som.
com. Ett liv präglat av Guds närvaro först göra en liten utflykt. Darwins lära om det. Varje månad hjälper vi
över 1,2. efter Reichmanns bok. marionetter och spelar om Guds kärlek ger också interaktiva sätt för.
– 'Guds kärlek - en liten bok om en svår lära' är viktig för att den tränger in i frågan om vad det betyder i
grunden att Gud är kärlek och också tar med. Du får lära dig mer om. så köper man ofta en liten bok,. häftad,
2017. 21/01/2010 · Hoppet om ett evigt liv, räddning, hälsa och befrielse. ISBN 91-27-32944-5 (Jämför med
Principernas förklaring av Kärlek. för ett Guds barn den hungeligaste och käraste lära.
och också gjort Guds kärlek synlig för mig.

