Udtalelse om PsykiaTro
Inger Marie og Poul Erik Tranholm-Pedersen i mail november 2021:

”

En usædvanlig smuk bog med dejlige fotos mellem hvert afsnit. Velvalgte
bønner og vise ord understøtter hvert enkelt afsnit så fint.

Vi har færdiglæst ”PsykiaTro”. Bogens titel er fantastisk, og den
dækker fuldstændigt indholdet. Det er en utrolig god ide at
arbejde så intenst med salme 23. Her hos os bliver den læst
ved stort set alle begravelser og bisættelser. Det er mest 1948udgaven, der er blevet brugt hos os, da vi synes den er så
poetisk. Har dog i linje 2 sagt: Jeg mangler intet.

Hvert enkelt afsnit er i PsykiaTro blevet godt belyst af både det nye og gamle
Testamente og af egne oplevelser. Henvisningerne vidner om et enormt
overblik i kildematerialet, så man efterlades med en stærk fornemmelse af, at
livet ikke blot er en tilfældighed. Især sidste del af bogen fra linje 9 frem mod
slutningen har vi været begejstrede for. Her er afsnittene korte og med et
helt klart budskab.“
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Fortsat fra forrige side:

”

Vi er sikre på, at det helhedssyn på mennesket, som er præsenteret i
PsykiaTro er langt stærkere og mere virkningsfuldt end noget som
helst andet. Vi har stor respekt for de menneskelige relationer, der er
i velfungerende Pinsemenigheder. Folkekirkens kølighed kan skubbe
visse mennesker ud i ensomhed.
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”

Det glæder os, at det nok bliver Pinsekirkerne, der kommer til at udbrede det
kristne budskab i den 3. Verden.
Vi skal have læst bogen endnu en gang. Det er en god ide, at bogen også er en
studiebog, så kan de enkelte afsnit gennembearbejdes grundigt.
Særligt mennesker, der er velbevandrede i teologi og det menneskelige sind vil
få meget ud af bogen.

De hjerteligste hilsner fra Inger Marie og Poul Erik“
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