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En kristendom værd at tro på Doug Pagitt Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er henvendt til alle, der
gerne vil grave lidt dybere i den kristne tro. Er den version af evangeliet, vi har fået overleveret, virkelig de

gode nyheder fra Gud? Eller ligger der gemt i Bibelen en anden og meget bedre historie?

Det er spørgsmål, som Doug Pagitt har kæmpet med igennem mange år. Han inviterer læseren med på en
rejse, hvor han fortæller sin egen historie: om sin ikke-kirkelige opvækst, om sin omvendelse som 16-årig,
der vendte op og ned på hans liv, om sit store engagement i kirken – og om den voksende følelse af ubehag

ved den udgave af kristendommen, han var blevet oplært i.

Pagitt stiller meget grundlæggende spørgsmål om det helt centrale i kristendommen: Gud, Jesus, synd, frelse,
Bibelen og Guds rige. Han giver læseren nye indsigter og glimt af, at evangeliets gode nyheder er endnu

bedre, end vi ofte forestiller os.

Først og fremmest tegner han billedet af en Gud, der kæmper lidenskabeligt på menneskets side – og et
billede af mennesket som Guds medarbejder i genoprettelsen af verden. Det forener sig i et verdensbillede

med håb og løfter og muligheder, og bliver en kristendom værd at tro på.

Doug Pagitt er en social og teologisk entreprenør. Han er stifter af Solomon’s Porch, et holistisk, missionalt,
kristent fællesskab i Minneapolis og er medstifter af Emergent Village, et netværk for kristne ledere over hele
verden. Han er forfatter, redaktør og medredaktør af flere bøger, blandt andre Church Re-Imagined (2004),

Preaching Re-Imagined (2005), BodyPrayer (2005) og An Emergent Manifesto of Hope (2007).
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