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Det er Kristendom C.S. Lewis Hent PDF C.S.Lewis, også kaldt skeptikernes apostel, er den ideelle forfatter
for den tvivlende, der står på halvvejen og gerne vil være en kristen, men som synes, at intellektet står i

vejen.

Times Literary Supplement skriver om bogen: "Det er Kristendom har de sidste 40 år været en af de
populæreste fremstillinger af, hvad kristendom egentlig er - og ikke er. Den henvender sig på enestående vis
både til den troende og til den, der endnu står spørgende over for kristendommen. Lewis har en uforlignelig
evne til at argumentere for Guds virkelighed og gøre den kristne tro forståelig ved at anvende sigende billeder

og logiske eksempler fra det daglige liv."
New York Times skriver: "Han har en ganske enestående evne til at gøre teologi til et tiltrækkende,

spændende og fascinerende emne."

Det er kristendom er allerede en klassiker inden for den kristne apologetiske litteratur - og sælges nu i 4.
oplag på dansk. I mange år fremover vil den være en provokation og udfordring for alle troende og tvivlende.
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