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BESKRIVNING

EVIGHETEN ÄR NÄRA är ett resultat av en livsvandring och längtan efter en djupare relation med den
evige, Gud. Det finns få motsvarigheter till denna mycket personliga diktsamling. På ett begränsat
utrymme ger den en inblick i en mans sällsynta djup och klarhet.Dikterna i denna bok gestaltar en brors,
makes, fars, mor-/farfars och väns kallelse till ett liv i enkelhet och gemenskap som för mig som son
lämnar djupa intryck. Min förhoppning är att den kommer göra detsamma med dig. Så luta dig tillbaka, för
"evigheten är nära".Lakis Vravossinos."Evigheten sammanföll med verkligheten.Jag existerar, lever, dör
och lever i evighetens verklighet."Christos Vravossinos föddes i Grekland 1948 och studerade i
Thessaloniki där han tog ingenjörsexamen. I slutet av 1970-talet flyttade han med sin familj till Sverige.
Fortsatta studier i Växjö och Örebro resulterade i en lärar- och en teologiexamen. Arbetet som lärare har
Christos Vravossinos kombinerat med församlingstjänst med undervisande och vägledande uppgifter i
såväl Sverige som Grekland.Christos Vravossinos har tidigare publicerat ?????e? µeta??e?te - Greker,
omvänd er (Athens independent Press 1996) och ?? f?? t?? ??sµ?? - Världens ljus (Athens independent
Press 2002).
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sven Wollter: "Jag vill inte vara med när minnet sviker" | Aftonbladet

Att få hjälpa andra är nyckeln i mitt liv. ... Jag finns här när Du behöver hjälp hälsningar Josefina
Evigheten begravningsbyrå

Evigheten är nära: Amazon.es: Christos Vravossinos: Libros en idiomas ...

LITTERATUR Litteratur Reykjavik tidigt 50-tal. Varför lämnar en ung kvinna sina två små döttrar för ett
liv på gatan, och vilka följder får det?

När evigheten är en lada full av doftande hö - Pressen.se

Libros en idiomas extranjeros. Selecciona el departamento que quieras buscar
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Evigheten är nära

https://www.bo-fi.club/?p=EVIGHETEN%20%C3%84R%20N%C3%84RA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=EVIGHETEN%20%C3%84R%20N%C3%84RA&ln=se
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