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Guds godhet och skönhet
av James Bryan Smith
”Gud vill att jag anstränger mig mer.”
”Gud välsignar mig när jag är duktig, och straffar mig när
jag beter mig illa.”
”Gud är arg på mig.”
Alla har vi tankar om hur Gud är och på vilka sätt han
verkar i våra liv. Vissa är sanna – men många av dem är
falska. James Bryan Smith menar att dessa tankar inte
endast är avgörande för vilka vi är, utan även påverkar hur
vi lever våra liv.
I boken Guds godhet och skönhet erbjuds du att jämföra
dina egna uppfattningar med vad Jesus själv uppenbarar
om Gud. När du väl har upptäckt sanningen i Skriften leder
Smith dig in i en process av andlig utveckling, bestående
av olika aktiviteter som syftar till att göra dessa sanningar
verkliga i din kropp, din själ och i ditt sinne.
Denna grundliga, kärleksfulla och förvandlande bok hjälper dig att upptäcka de berättelser som Jesus levde efter
– för att känna den Gud han kände och det rike han förkunnade – och för att göra de andliga övningar som hjälper dig
att växa i kunskap om vår gode och ljuvlige Gud.
om författaren:
James Bryan Smith är författare
till Godhet och skönhet-triologin.
Han tog sin Master of Divinityexamen vid Yale-universitetet
och sin Doctor of Ministryexamen vid Fuller Theological
Seminary och är lärare i teologi
vid Friends University i Wichita,
Kansas. Han är också direktor för
”Apprentice Institute for Christian Spiritual Formation” vid Friends University. Smith är
medgrundare av Richard J Fosters organisation Renovaré
– för andlig förnyelse. Han är en ordinerad pastor i United
Methodist Church och har haft flera olika församlingstjänster.
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