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Da Englene Tav Max Lucado Hent PDF USA's mest læste kristne forfatter, Max Lucado, tager de emner op,
som Jesus berører i den sidste uge af hans liv. Vi følger Jesus på hans sidste vandring. Ved at opleve den kan

vi lære at gå vores egen.

Intet Jesus gør er tilfældigt og hans handlinger har flere formål - opfylde profetier og samtidigt vise os, hans
efterfølgere, et eksempel, som kan efterleves. Det er fascinerende. Alt Jesus gør er perfekt og ugen slutter i

verdens største kærlighedsakt, korsfæstelsen.

Det bliver din livs vandring - og den ender med døden. Jesus snakker ikke undervejs. Han holder ingen
hvilepauser. Han vandrer med målet for øje - ind i den hellige by mod templet, hvor han smider kræmmerne
ud, videre gennem Getsemane til rettergang og dom, og videre ad Via Dolorosa til korset, hvor selv engle

bliver tavse.
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