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Min tro Else Marie Nygaard Hent PDF Forlaget skriver: Når vi fortæller om de dage, hvor glæden var stærk,
eller hvor savnet sved, så dukker glimtene af et troens hverdagsliv op.

I bogen MIN TRO deler 17 markante personligheder deres historier, erfaringer og tanker om troens væsen.
Troen kan opstå ud af svigt og trods eller i nærvær med næsten, der overraskende rækker hånden frem. Den
kan vise sig i forundring over naturen eller som en ro midt i kaos. For nogle er religiøse ritualer en naturlig

vej ind i troen, mens andre oplever glimt af tro som et håb, der pludselig rammer.

Bogen viser ikke vej til guddommelige åbenbaringer, men giver plads til en række stemmer, der hver især har
taget livtag med eksistensen.
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