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Genom stormen
Hans Weichbrodt
Genom stormen är en stark påminnelse till oss om Guds
trofasthet och närvaro i livets mörkaste, svåraste och
mest utmanande situationer.
Boken tar sin utgångspunkt i den dramatiska båtresa
somför den fängslade aposteln Paulus och hans vänner
till Rom. Det var en resa där allt tycktes förlorat i förvivlans natt, men där ett änglabesök från himlen fick tända
nytt hopp.
Prästen och bibelläraren Hans Weichbrodt levandegör
resan på ett medryckande sätt och delar öppenhjärtigt
med sig av erfarenheter från sin egen livsresa. På så
sätt hjälper han läsaren att identifiera sig med Paulus i
medgång och motgång, och visar hur resan kan vara en
spegel av vår och Kristi Kyrkas resa över tidens hav på
väg mot evigheten.
Även vi är kallade av Gud. Även vi är bärare av Jesu
löften. Och även vi är på väg mot ett bestämt mål i fjär�ran. På den resan kan vi tröttna, misströsta och till och
med förlora hoppet. Men en sak är säker: Gud överger
oss inte. Han är närvarande genom sin helige Ande och
vill pånyttföda vårt vacklande hopp och ge oss styrka att
fullborda loppet.
om författaren:
Hans Weichbrodt är präst i Svenska Kyrkan och Inspiratör inom Oasrörelsen, en karismatisk förnyelserörelse
inom Svenska Kyrkan. Med ett genuint engagemang och
ett stort hjärta för förnyelse och väckelse i Sverige predikar han både utmanande, uppmuntrande och igenkännande.

Hans Weichbrodt
Genom stormen

249kr

ART NR: BHW9097
ISBN: 978-91-7866-909-7
INBUNDEN
176 SIDOR

”Hans förkunnelse är präglad av stor kunskap i och kärlek till
Skriften och en noggrannhet i utläggningen av den. Det är
bibelförkunnelse i bästa bemärkelse, en förkunnelse som bevarar troheten till Guds Ord och vägrar späda ut budskapet,
men samtidigt på ett omsorgsfullt sätt landar i den enskilda
människans situation.”
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