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Troen giver mening Henrik Winther Hent PDF "Da jeg var teenager, var der en, som gav mig en sætning, der
har siddet i mig siden: "Jesus har kun dine øjne at se med." Marianne Jelved

Når man spørger til et andet menneskes tro, åbner man ikke alene dets tanker om livet, døden, kirken og Gud,
man åbner hele dets sjæleliv. Man kommer derind, hvor det handler om at finde og skabe mening med livet.
Troen giver mening handler om modet til at tro i en tid, hvor naturvidenskab er den højeste kundskab, og

hvor logik er sandhed. Hvordan kan det moderne, veluddannede menneske tro på en næsten 2000 år gammel
historie om Guds søn, der kom til verden for at forsone sig med sit skaberværk?

Gennem samtaler med tyve danske personligheder giver bogen en række spændende og vedkommende bud
på trosbekendelser af i dag. Blandt de medvirkende er Marianne Jelved, Søren Ulrik Thomsen, Jørn Henrik

Petersen, Sørine Godtfredsen og mange flere.

Alle har de – deres forskelle til trods – én ting til fælles: Troen har flyttet deres syn på dem selv og den
verden, de lever i. Troen har givet dem mening.

 

"Da jeg var teenager, var der en, som gav mig en sætning, der har
siddet i mig siden: "Jesus har kun dine øjne at se med." Marianne

Jelved

Når man spørger til et andet menneskes tro, åbner man ikke alene
dets tanker om livet, døden, kirken og Gud, man åbner hele dets

sjæleliv. Man kommer derind, hvor det handler om at finde og skabe
mening med livet. Troen giver mening handler om modet til at tro i
en tid, hvor naturvidenskab er den højeste kundskab, og hvor logik er
sandhed. Hvordan kan det moderne, veluddannede menneske tro på
en næsten 2000 år gammel historie om Guds søn, der kom til verden

for at forsone sig med sit skaberværk?

Gennem samtaler med tyve danske personligheder giver bogen en
række spændende og vedkommende bud på trosbekendelser af i dag.
Blandt de medvirkende er Marianne Jelved, Søren Ulrik Thomsen,

Jørn Henrik Petersen, Sørine Godtfredsen og mange flere.

Alle har de – deres forskelle til trods – én ting til fælles: Troen har
flyttet deres syn på dem selv og den verden, de lever i. Troen har

givet dem mening.
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