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Världens bästa coach
Simon Holst
Den kristna tron är inte bara en samling goda tankar utan 
en övernaturlig verklighet. Guds tanke är inte bara att vi 
ska hanka oss fram här på jorden utan att vi ska få del av 
hans kraft och leva det liv som Jesus levde här på jorden. 
Nyckeln till detta liv är relationen med en person, den 
helige Ande.

I denna bok får du en djupgående men samtidigt lät-
tillgänglig beskrivning av vem han är, vad han kan göra 
och hur du kan få lära känna honom.

Boken är uppdelad i tre delar:
• Världens bästa coach – 20 minuter om den helige 
   Ande och andedopet
• Guds verktygslåda – 20 minuter om Andens gåvor
• Guds spegelbild – 20 minuter om Andens frukt

Boken kan både ge fördjupad förståelse och klarhet för 
den som vandrat länge med Gud samtidigt som den är 
en klockren introduktion till livet med den helige Ande 
för den som just tagit emot Jesus.

om författaren:
Simon Holst är assisterande pastor i Pingst Skövde och 
gift med Caroline. Han började predika som 15-åring och 
har en stor passion för Guds ord och att förmedla det på 
ett sätt som dagens generation kan ta till sig. Han brin-
ner för att se den lokala församlingen blomstra och bli 
allt det som Gud tänkt.

”Jag är så glad över den här boken som min gode vän Simon
Holst har skrivit för att hjälpa dig lära känna den helige 
Ande,som alltid är hos dig, så du kan börja leva ditt liv till-
sammans med honom och ge hans kärlek och kraft vidare till 
andra.” joakim lundqvist, ur förordet

”Allt av värde i mitt liv kommer från mitt umgänge och 
samarbete med den helige Ande. Min bön är att alla
som läser denna bok ska få en personlig relation med den he-
lige Ande och låta honom få leda dig in i ett liv som är långt 
mycket mer än du någonsin trodde var möjligt.”
 andreas nielsen, lead pastor, hillsong church sthlm
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