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Crazy Love
– ny bok av Francis Chan
Det är vansinnigt om man tänker på det. Universums Gud - skaparen av kväve och tallbarr, galaxer och e-moll - älskar oss 
med en radikal, villkorslös och självuppoffrande kärlek. Och hur brukar vi reagera på det? Vi går till kyrkan, sjunger sånger och 
försöker låta bli att svära. Vare sig vi har formulerat det i ord eller inte... vet vi att allt inte är som det ska.
 
Är det något djupt inom dig som längtar efter att bryta sig loss från status quo? Hungrar du efter en äkta tro som tar itu med 
problemen i vår värld - med praktiska och genomgripande lösningar? Gud kallar dig till en innerlig kärleksrelation med sig själv.
Svaret på religiös självbelåtenhet och apati är nämligen inte att skapa en massa krav och måsten - nej, det är att bli djupt 
förälskad i Gud. Och när du en gång har mött hans gränslösa kärlek kommer du aldrig mer att vara densamma När du är totalt, 
bortom allt förnuft, förälskad i någon, förändrar det nämligen allt!
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Sagt om boken: 
”Francis Chan’s bok vibrerar av liv, kärlek och längtan efter en kristendom 
som förändrar utan att förändras. Budskapet att som individer och försam-
lingar leva ut en kristendom som är äkta, kompromisslös och smittande är 
klockrent uttryckt, inspirerande - och precis vad vårt land behöver!”
- Joakim Lundqvist
Direktor för Livets Ord Bibelcenter och ledare för Ny Generation

Om författaren:
Francis Chan är pastor för Cornerstone Church i Simi Valley i Kalifornien.  
Han är också grundare av Eternity Bible College och han sitter i styrelsen 
för Children’s Hunger Fund och World Impact. Frances ägnar mycket av 
sin tid åt att tala till ungdomar runt om i världen, som alla har en stark 
längtan efter en djupare och radikalare bibelundervisning. Hans passion 
är att få se den kristna församlingen ge uttryck för en mycket djupare 
kärlek till Jesus. 
Frances bor i Kalifornien tillsammans med sin fru Lisa och deras fyra barn.


