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I dødsskyggernes dal Rita Nielsen Hent PDF Hvad sker der, når et menneske skal dø? Hvilke tanker og
følelser har det døende menneske? Hvordan kan jeg tale med et menneske, der snart skal dø? Om livet,

glæden, angsten, skylden, smerten, meningsløsheden og håbet.

Med nænsomhed og indsigt føres vi ind i samvær og samtaler med døende mennesker. Samtaler om livet med
alle dets mange facetter, der ved dødens grænse, bliver intenst, nærværende og meget levende.

Hovedvægten er lagt på den sjælesørgeriske del, og der er eksempler på salmer, bibelvers, bønner og
fortællinger, der kan være til hjælp ved disse samtaler.

Bogen er en opfordring og en hjælp til at vandre sammen med det døende menneske i dødsskyggernes dal, så
den døende midt i ensomheden og mørket oplever nærvær fra et andet menneske – og fra Gud.

Denne bog fortjener at blive læst mange gange.

- Lisbeth Due Madsen
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