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To om tro Jens Ole Christensen Hent PDF Forlaget skriver: To mennesker, der står i hver sit modsatte hjørne
af folkekirken, har brugt et år på at tale og skrive sammen.Om livet og døden. Om sorg og håb. Om kærlighed
og køn. Om lidelse og opstandelse. Om hvem eller hvad Gud er. Og om synet på andre religioner i en verden,
som forandrer sig hurtigere end nogensinde.Personligt og ærligt fortæller de to i denne bog om, hvad troen og

tvivlen betyder i deres liv.

Bogen kræver ingen særlige forudsætninger, men kan læses af alle, der er nysgerrige efter at vide mere om
kristendommens inderste budskaber uden at blive påduttet, hvad de skal mene.

To om tro handler om: Liv, Lidelse, Ægteskab, Tvivl, De andres tro, Kors, Håb,Tilgivelse, Kirke,
Næstekærlighed, Omstillingsparathed, Gud.

Benedicte Hammer Præstholm, født 1978, cand.theol. og præst i den grundtvigske valgmenighed i Mellerup
ved Randers.
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