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Evigheten som drivkraft
av John Bevere
Hur kommer din evighet att se ut?
   Föreställ dig att du deltog i ett experiment där dina
kommande 24 timmar avgjorde hur resten av ditt liv
skulle se ut. Allting, från vilket jobb du skulle få till
var du skulle bo och vilket hus du skulle bo i, skulle
kopplas till hur du navigerar igenom en enda dag. Hur
skulle du då förhålla dig till de 24 timmarna? Skulle du
leva medvetet, eller lämna saker och ting åt slumpen
och hoppas på det bästa?
   Tanken känns kanske långsökt, men det är den inte.
Situationen påminner faktiskt mycket om hur dina val i
dag kommer att påverka ditt eviga öde.
   I den här boken använder John Bevere en ögonöppnande
allegori och många bibelsammanhang för att måla upp
en tydlig bild av hur vårt liv på jorden formar vår eviga
tillvaro.
   Livet bortom vårt sista andetag handlar om mycket
mer än en destination. Vänta inte tills det är för sent.
Redan nu kan du få klarhet över hur du kan påverka ditt
eget liv, både här och nu och för evigheten.

Innehåller studiematerial med samtalsfrågor, som kan 
användas enskilt eller i grupp.

Reviderad och utökad utgåva av boken med tidigare titeln 
Evigheten.nu.
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