Tanker og trøst
Kategori:

Sundhed

Sprog:

Dansk

Udgivet:

12. oktober 2016

Forfatter:

Christian Juul Busch m.fl.

Forlag:

Lytteratur

ISBN:

9788775235759

Tanker og trøst.pdf
Tanker og trøst.epub

Alvorlig sygdom bringer de store eksistentielle spørgsmål ind i ens liv: Hvad er meningen med, at jeg skal
rammes så hårdt? Hvordan skal jeg forstå det? Og hvordan kan jeg håndtere følelser som skyld, skam og
håbløshed? Hospitalspræsterne Christian Juul Busch, Tom Andersen Kjær og Maria Baastrup Jørgensen har
alle mange års erfaring med at give åndelig omsorg til syge og døende. I denne lydbog indlæst af følsomt af
Randi Winther, giver de deres bud på, hvad den kristne tro og Bibelens tekster kan bidrage med, når livet gør
ondt. Lydbogen er henvendt til dig, der er alvorligt syg eller døende og til dig, der er pårørende til en syg eller
døende. Håbet er, at den kan bidrage med både vigtige tanker og trøst i en svær tid. Bogen er udarbejdet af
journalisten Roberta Montanari på baggrund af individuelle interviews med de tre hospitalspræster. Tanker og
trøst er indlæst som lydbog af Randi Winther i 2016 for Lytteratur hos AV Forlaget.
Overvej blot ovenstående udfordring: Afbalancerer de fysiske og æteriske legemer. Vi sørger for, at du får
hjælp til disse problemer. Aluguer de Carro ao Melhor Preço. Jeg sender mitt ord over Norge, og det skal
skape hva det nevner på et hvert sted, der det proklameres. Jeg sender mitt ord over Norge, og det skal skape
hva det nevner på et hvert sted, der det proklameres. Gud ser oss i sorgen, gir kraft til hver morgen. Ligeledes
kan sociale eller åndelige forhold plage dig og helt fylde dine tanker. 4. Når en mor dør, kan de etterlatte føle
trang til å oppsøke det sted hun ble født og vokste opp. A. En af vore kære eller vi selv kan ikke blive rask og

døden må forventes i løbet af kortere eller længere tid. Jeg hadde kommet en del lenger enn da jeg startet
bloggen i 2009 og boken ble derfor en reise fra de første. Min profetiske ånd hviler over dette landet. Hotéis
London St Pancras. Den som leser gjennom og bidrar med korrektur må gjerne deretter fjerne. Fysioterapi
Det deiligste av alle minner er det første kysset fra den du elsker. Maria går på VUC og drømmer om at blive
læge, mest fordi hun mener, det vil gøre. Vi sørger for, at du får hjælp til disse problemer.

