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Jesus > Religion Jefferson Bethke Hent PDF Sig farvel til kedelig og tør lovtrældom - og sig goddag til løftet
om virkelig at blive kendt og elsket højt! Dette er bogen om, hvorfor Jesus er så meget bedre end at anstrenge
sig og gøre mere for at prøve at blive god nok. I 2012 blandede Jefferson Bethke sig i kulturdebatten med sit
passionerede og provokerende digt; "Why I Hate Religion, But Love Jesus." (som du kan se lidt længere

nede). Den 4 minutter lange video blev bogstavelig talt omgående en sensation, idet den blev set på YouTube
af 7 millioner på 48 timer (og mere end 23 mio. på et år). I bogen uddyber Bethke de kontraster, han nævner i
digtet - og understreger forskellen mellem præstation og nåde, lov og kærlighed, fortvivlelse og håb - og

selvfølgelig religion og Jesus! Jefferson er ungdommelig i hans fremtræden, men hans visdom og guldkorn er
for alle aldre. Han taler præcis ind i hjertet med hans ærlighed og personlige eksempler.
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