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Hitta vägen ut ur mörkret.

Oroliga, desperata tankar håller dig vaken om 
nätterna. Överväldigande känslor uppfyller dig, 
och du känner dig maktlös och oförmögen att 
komma vidare. Och du kan inte låta bli att undra: 
Varför är min tro inte tillräckligt stark för att hantera 
det här?
Du är inte ensam.
Med hjälp av profeten Elias liv i Gamla testa-
mentet, påminner författaren och pastorn Chris 
Hodges oss om att vi kan komma vilse i de till-
trasslade känslornas öken trots att vi vandrar 
nära Gud. Och mitt i depressionens mörker kan 
Gud fortfarande möta oss.
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”En balanserad guide som kan hjälpa oss på alla områden 
som en deprimerad person behöver övervinna.”
dr henry cloud 
psykolog och författare till boken Det finns gränser!

”Varje troende skulle behöva ett exemplar av den här boken 
– om inte för egen del, så för att kunna hjälpa någon som 
de älskar.”
lysa terkeurst 
ordförande för Proverbs 31 Ministries och författare till 
boken Förlåt det som inte går att glömma

”Oavsett om du kämpar med depression eller hoppas kunna 
betjäna och uppmuntra andra i deras kamp, skiljer Ut ur 
grottan vetenskapen från stigmat, fakta från fiktion, och ger 
lika mycket instruktion som uppmuntran.”
rick warren, författare till boken Leva med mål och me-
ning

”Den här boken är en inbjudan att uppleva livet så som Gud 
har tänkt.”
dr dharius daniels 
huvudpastor i Change Church  
och författare till boken Relational Intelligence

””


