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Som Jesus Bad Henry Blackaby Hent PDF De tolv disciple, som Jesus valgte, var uden tvivl mænd, der bad.
De var opvokset i en kultur, der værdsatte og praktiserede bøn, og for, som de gjorde, at efterlade alting og

følge Jesus da Han kaldte på dem, må hvert af deres hjerter have været overgivet til Gud i bøn. Og stadigvæk,
da disciplene lærte Jesus bedre at kende, opdagede de en tydelig forskel på deres og Jesus måde at bede på.
Ved at belyse eksempler fra Jesu liv har forfatterne skabt et stærkt og udfordrende ideal for den kristnes
bønsliv, hvis alfa og omega er overgivelse. Bogen kan ikke andet end drage læseren dybere ind i bønnen,
samtidig med at den også giver svar på mange spørgsmål. Se f.eks. hvordan du svarer nogen, der mener at

have fået at vide af Gud, hvad hans vilje for dit liv er!
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