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Hans stærke hånd Lynn Austin Hent PDF Han har opnået stor rigdom og magt – men der er ingen arving.
Hizkijas eftermæle som en af Judas store ledere er truet: Hans elskede hustru, Hefsiba, er ufrugtbar.

Desperat efter at skaffe sin mand en tronarving indgår Hefsiba en forbudt pagt med frugtbarhedsgudinden
Ashera. Hizkija, der føler sig frastødt og forrådt af hendes afgudsdyrkelse, knuser det hedenske alter, men

kommer i sit raseri alvorligt til skade.

Mens Hizkija kæmper med uforsonlighed mod sin hustru og kæmper for at redde sit land, kommer den gamle
profet Esajas med besked til kongen fra Gud om, at kongen skal beskikke sit hus og vælge en efterfølger.
Svævende mellem liv og død – ligesom sit kongeriges fremtid – råber Hizkija endnu en gang på Herren …

Læs denne medrivende og velfortalte historiske roman om en dramatisk og afgørende periode i Israels
historie. Bogen er tredje bind i serien »Konge Krønikerne«, men kan uden problemer læses selvstændigt.
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