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Når Gud bøjer sig Synne Garff Hent PDF Hvordan får man mod på livet igen, når man har mistet et barn? Er
blevet voldtaget eller tortureret? Har oplevet alvorlig sygdom? Eller måske selv har forfærdelige ting på
samvittigheden? I bogen fører Synne Garff samtaler om tro, fortvivlelse og afmagt med forfulgte kristne,

flygtninge, fængslede, aids-syge, børnesoldater, kirkeledere og traumeeksperter rundt om i Mellemøsten og
Afrika. Da hun erfarer, hvordan metoden ”bibelsk sjælesorg” får traumatiserede mennesker til at genvinde

livsmodet, begynder en personlig rejse for at forstå, hvad det er, de bibelske fortællinger kan, når de
kombineres med psykologi og drøftes i grupper. Forfatter og præst Synne Garff er international chef i

Bibelselskabet. Hun har i årevis rejst på kanten af krig, katastrofer, livstruende sygdom og religiøs fanatisme
og har været vidne til megen lidelse. Læs hendes beretninger fra en verden, de færreste har adgang til.

 

Hvordan får man mod på livet igen, når man har mistet et barn? Er
blevet voldtaget eller tortureret? Har oplevet alvorlig sygdom? Eller
måske selv har forfærdelige ting på samvittigheden? I bogen fører
Synne Garff samtaler om tro, fortvivlelse og afmagt med forfulgte
kristne, flygtninge, fængslede, aids-syge, børnesoldater, kirkeledere
og traumeeksperter rundt om i Mellemøsten og Afrika. Da hun
erfarer, hvordan metoden ”bibelsk sjælesorg” får traumatiserede

mennesker til at genvinde livsmodet, begynder en personlig rejse for
at forstå, hvad det er, de bibelske fortællinger kan, når de kombineres
med psykologi og drøftes i grupper. Forfatter og præst Synne Garff
er international chef i Bibelselskabet. Hun har i årevis rejst på kanten
af krig, katastrofer, livstruende sygdom og religiøs fanatisme og har
været vidne til megen lidelse. Læs hendes beretninger fra en verden,

de færreste har adgang til.
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