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Vad är det med ordet evigheten som fångar vår
uppmärksamhet? Hur kan det komma sig att detta
ord har en sådan potential och dragningskraft?
Bibeln säger att vi som människor är skapade med
evigheten i våra hjärtan, och alla människor känner på
något sätt att vår existens här på jorden sträcker sig
bortom det här livet, ut i det okända. De flesta människor skulle bli helt utblottade om de planerade sin
framtid på jorden lika vårdslöst som de har förberett
sig för evigheten. Till och med troende nonchalerar
ofta denna livsviktiga aspekt av livet och ägnar inte en
tanke åt vad som ska ske när de en dag lämnar denna
jorden.
I den här boken skriver John Bevere om att leva sitt
liv med ett hopp och en tillförsikt som bär ända in i
evigheten. Utifrån principerna i Andra Korintierbrevet
5:9-11 påminner Bevere om att alla troende kommer
att stå inför Kristus och få det de har förtjänat i livet.
Många kommer att bli chockade när de inser att de
ägnade merparten av sin tid åt sådant som inte ger
någon lön för evigheten.
om författaren:
John Bevere brinner för att se människor utveckla en
nära, intim relation med Gud och börja leva med ett
evighetsperspektiv. John har skrivit många storsäljande böcker och har fått utmärkelser för sina undervisningsmaterial, och han är en uppskattad talare vid
konferenser och i lokala församlingar.
Han är också värd för tv-programmet The Messenger, som sänds i 216 länder. John har en doktorstitel
som förkunnare. Han och hans fru Lisa, som också
hon har skrivit böcker som sålts i stora upplagor,
grundade år 1990 Messenger International.
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