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Den Gud jeg ikke kendte Philip Yancey Hent PDF Hvordan kan man relatere til en Gud, som er usynlig, og
hvis eksistens man ikke kan bevise? Læs denne indsigtsfulde bog og lad Philip Yancey hjælpe dig til at finde
svar. Livet i Gud fungerer ikke altid sådan, som vi forventede. Ofte kolliderer forventningerne med livets
barske realiteter og vores egen magtesløshed. Den Gud, som Bibelen forkynder er kommet os nær, og som
kaldes vores himmelske Far, kan ofte synes fjern og utilnærmelig. Leger Gud kispus med os? Kan vi regne
med ham? Tør vi stole på ham? Hvordan kan vi få et personligt forhold til ham? Denne bog formidler en dyb
indsigt, der imødekommer og bekræfter de svære spørgsmål, som vi ofte er bange for at stille. Ærligt og
redeligt deler Yancey her sin indsigt med enhver, der ønsker mere end patentløsninger på livets svære

spørgsmål - for til sidst at skifte fokus fra vores spørgsmål til ham, der er selve Svaret, og som har lagt sig i
vores hænder for at lade sig gribe og finde.
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