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Forestil dig - Bent R. Arendt Hent PDF Forlaget skriver: Forestil dig … er en kort og erfaringsnær indføring i
kristendommen og en udfoldelse af, hvad troen gør ved et menneskeliv. Hvis du føler dig lidt famlende over

troen og kirken, men er nysgerrig, er denne bog et godt sted at begynde.

Denne bog er et forsøg på at gøre opmærksom på, hvad der grundlæggende hører med til at leve som
menneske: At vi må tro for at kunne leve og kunne vedblive med at tro og håbe på livet. At vi må have noget
at holde os til, som gælder uafhængigt af os og samtidig i samspil med os med en kærlighed, sandhed og

medfølelse, der er mere end os. At vi må have en anden end os selv til at give os mulighed ud over os selv, så
vi kan give os i kast med livet og lade kærligheden, sandheden og medfølelsen få plads.
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