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Den nye vin Wilfrid Stinissen Hent PDF Forlaget skriver: Selvudvikling er et af modeordene i vores
individualistiske samfund. Men for en kristen er målet ikke at blive et fint, dygtigt og vellykket menneske –

det er at blive åben og disponibel for Gud.

Denne bog beskriver, hvordan livet kan se ud, når Ånden får frihed til at blæse, hvorhen den vil.

Vi vender tingene på hovedet, hvis vi hele tiden fokuserer på, hvad vi skal gøre, men glemmer at tænke på,
hvad vi har fået. Det kristne liv er ikke så meget en opgave, der skal udføres, som en gave, der skal modtages.

Vi har fået et nyt liv at leve, en ny vin at drikke: I stedet for at jeg skal arbejde for Gud, lader jeg ham arbejde
i og gennem mig. Jeg åbner mig for ham, så han selv bliver min hellighed. På den måde kan Åndens frugter

modnes i mit liv.
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