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Ostoppbar
Christine Caine
Var och en av oss har ett lopp att springa i våra liv. Men
det är ett annorlunda lopp. Det är mer än en tävling, större
än ett sportevenemang. Det är ett lopp med eviga konsekvenser – en sprint mot framtiden. Men många gånger
blir vi nedtyngda och skrämda av livets utmaningar under
loppet. Uppgiften verkar för svår, vägen för farlig och loppet för tufft.
Tänk om du visste hur loppet skulle sluta innan det
började? Tänk om segern var utlovad innan startskottet
brann av? Den sanningen skulle förändra det sätt du lever
livet – revolutionera det sätt du lever ditt liv.
Är du långsam ur startblocken? Det är okej, ge inte upp!
Har du snubblat och fallit i den första svängen? Det betyder inget. Loppet är inte över!
Är du modfälld av en oväntad utmaning? Fortsätt framåt.
Du kan göra det!
I Ostoppbar fångar den bästsäljande författaren, globala
evangelisten och human trafficking-aktivisten Christine
Caine oss med sanna berättelser och eviga principer som
inspirerar oss att springa vårt livs lopp, och att ta emot
stafettpinnar i harmoni med vårt team, Kristi kropp.
Ditt lopp är nu. Det här är ditt ögonblick. När du springer
med Gud i hans gudomliga stafett kan du inte förlora.
Du löper det lopp du föddes för att vinna. Det är dags att
springa på ett nytt sätt. Det är dags att inse ... att du är
ostoppbar.
om författaren:
Christine Caine är en erkänd lärare, predikant, författare
och aktivist. Som grundare av The A21 Campaign leder
Christine en av världens största ideella organisationer i
världen som jobbar för att rädda offer för människohandel
i tolv länder. Christine och hennes man Nick spenderar sin
tid både i Sydney i Australien och i USA.
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