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Stemmen i mit indre Henri J.M. Nouwen Hent PDF Forlaget skriver: ""Denne bog er min hemmelige dagbog.
Den blev skrevet i den sværeste periode i mit liv, fra december 1987 til juni 1988. Det var en tid, hvor jeg var

frygtelig forpint - jeg følte ikke, jeg var i stand til at leve videre. Alting brød sammen for mig - min
selvværdsfølelse, min energi til at leve og arbejde, min følelse af at være elsket, mit håb om helbredelse, min

tillid til Gud... alt.""

Henri Nouwen havde på det tidspunkt et stort forfatterskab bag sig, men mente, at hans åndelige dagbog var
for privat til at dele med andre. I stedet skrev han Den fortabte søn vender hjem, hvori han videregav nogle af
de indsigter, han havde fået gennem krisen. Men otte år senere blev han af gode venner overbevist om, at

også hans åndelige dagbog ville være værdifuld for andre.

Stemmen i mit indre er en række korte tekster - formaninger til Nouwen selv, en slags indre dialog med den
kærlighedens stemme, han fornemmer midt i mørket.

 

Forlaget skriver: ""Denne bog er min hemmelige dagbog. Den blev
skrevet i den sværeste periode i mit liv, fra december 1987 til juni
1988. Det var en tid, hvor jeg var frygtelig forpint - jeg følte ikke,
jeg var i stand til at leve videre. Alting brød sammen for mig - min
selvværdsfølelse, min energi til at leve og arbejde, min følelse af at
være elsket, mit håb om helbredelse, min tillid til Gud... alt.""

Henri Nouwen havde på det tidspunkt et stort forfatterskab bag sig,
men mente, at hans åndelige dagbog var for privat til at dele med
andre. I stedet skrev han Den fortabte søn vender hjem, hvori han
videregav nogle af de indsigter, han havde fået gennem krisen. Men
otte år senere blev han af gode venner overbevist om, at også hans

åndelige dagbog ville være værdifuld for andre.

Stemmen i mit indre er en række korte tekster - formaninger til
Nouwen selv, en slags indre dialog med den kærlighedens stemme,

han fornemmer midt i mørket.
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