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Genopdag den katolske tro Matthew Kelly Hent PDF Forlaget skriver: Der er noget genialt over den katolske
tro, påstår Matthew Kelly i denne bog. Hvis vi bare giver os tid at gå på opdagelse i den katolske tro, vil vi
blive begejstret over det, vi finder. Skrevet i et letforståeligt hverdagssprog og med eksempler som alle kan
forholde sig til, indbyder bestsellerforfatteren os til at genoverveje hvad vi ved og hvad vi tror om gud, Jesus

og meningen med livet.

Genopdag den katolske tro tager os ud på dybet - på et eventyr, der for alvor kan ændre vores liv. Med
udgangspunkt i menneskets længsel efter at finde lykken, viser Kelly os essensen af ægte katolsk spiritualitet

alt imens han behandler nogle af de mest tvingende spørgsmål, vi står overfor i dag såsom:

· Er du lykkelig?

· Lever du et troværdigt liv?

· Tror, du at du vil finde lykken dér, hvor du søger den?

· Hvordan kunne du tænke dig at se dit liv forandre sig?

· Hvad er Guds drøm for dit liv?

· Hvorfor har så mange mennesker afvist den katolske kirke?

· Hvad vil det sige at følge Gud i et moderne samfund?

· Kan helgenernes eksempel sige os noget i dag?

· Er Jesus stadig relevant?

· Kan de ældgamle katolske traditioner hjælpe os med at håndtere vor   tids dagligdags
udfordringer?
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