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BESKRIVNING

Tiden väntar inte på någon. Men Gud har tålamod och Han väntar till slutet på att mänskligheten ska
omvända sig och ta emot frälsning. Människan i den moderna världen idag förstår inte till fullo Guds
djupa kärlek. Till och med kristna och pastorer följer trenderna i världen och glömmer bort Guds kärlek
och vilja. Varför kan de inte dra sig närmare Gud och varför irrar de runt och distanserar sig från kyrkan?
Vi kan finna svaret i den moderna vetenskapen. Människor försöker lösa sina problem i livet med
vetenskapen. De litar mer på vetenskapens slutsatser än på kraften i tron. Detta sker även bland kristna.
Istället för att bara acceptera och vandra i tro, tenderar till och med pastorer att endast tro på vad de kan se
med sina egna ögon och det som verkar logiskt. De accepterar endast vad de kan förstå med sina egna
tankar och åsikter och prackar också på tron på vetenskapen på de troende. De försöker också att få
människor att tro på samfundets trossatser. Kristna i dagens moderna värld försöker förstå Gud och
uppleva Hans kraft genom denna sorts tro. Men tron man har fått genom missförstånd i trossatserna leder
till att man kritiserar den Helige Andes verk och kallar det mysticism. Med andra ord, det är inte kyrkan
som leder världen utan världen som leder kyrkan. Många av den Helige Andes verk betraktas som
mystiska. Om Guds kraft inte manifesteras på ett mystiskt sätt, vari ligger då värdet? Alla Guds verk är
underbart mystiska och de behöver vara det. Bara då får Gud vara den Allsmäktige och Han som räddar
mänskligheten. Rev. Jaerock Lee håller sig långt borta från allt som kallas sekulär tro, och istället nära den
Helige Ande, Sonen Jesus och Gud Fadern. Han visar alltid Guds verk genom bön och den Helige
Ande.Hans biografi, ?Mitt Liv, Min Tro? är en berättelse som berör och som visar oss sann tro och ett liv i
sann tro. Denna bok kan mycket väl utgöra ett bevis för den Helige Andes existens, en existens som
människorna i denna moderna värld har glömt bort. Faktum är att tro och vetenskap inte är åtskilda. Gud
skapade allt i universum och allt Han uppenbarar för oss är vetenskap. När Rev. Jaerock Lee botar de
sjuka, löser problem och fyller människor med den Helige Andes inspiration genom bön, är det vetenskap
eftersom kraften kommer från Gud. På samma gång är det tro. Dessa memoarer har också publicerats i
tidningen Christ...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bah Kuhnke: Jag tror på Gud, en del tror på AIK | SVT Nyheter

Gud, se inte till mitt tvivel utan till min längtan och min tro. Idag får vi fira gudstjänst i påskens ljus och
det är gott. Vi har levt i påskens berättelser ...

Nummer 326-695 i Segertoner (1988) - Wikipedia

Mitt liv - Min blogg. ... Ja ingen har väl missat att det är alla hjärtans dag idag?! det tror jag ... jag kommer
börja med detta den 18/2 vilken ...

'Jag minns inte mitt liv' | Aftonbladet

LIBRIS titelinformation: Mitt liv - min tro : berättelser om liv med funktionshinder - liv med Kristus /
redaktör: Arne Fritzson ; författare: Håkan Högberg ...
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