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Løft Troens Skjold Carrie Lynne Lautrup Hent PDF Mens Carrie Lautrup, som er uddannet psykolog, befandt

sig i sin livs største krise, fik hun sat sin tro på prøve. Hendes 10-årige søn kæmpede for livet med en
livsfarlig kræftdiagnose. Hun stillede sig selv spørgsmålet: "Hvad er tro?". Dette er et spørgsmål, som mange
stiller sig, og indledningen til det 11. kapitel i Hebræerbrevet. Spørgsmålet har altid plaget forfatteren, og i
disse mørke timer, fandt hun tilflugt i dette kapitel i Biblen. Ville troen holde - havde hun tro nok? Forstod
hun virkelig, hvad tro var? Dette var udgangspunkt for denne bog, som blev født gennem hendes daglige
bibellæsning på Rigshospitalets Børnekræftafdeling og derhjemme mellem indlæggelserne. Carrie har

arbejdet inden for forskning, social service og udsatte grupper, og med human resources i den private sektor.
Men det er først igennem et certificerings-forløb med kristen helbredende bøn, at hun fandt redskaber, som
flyder direkte fra Gud til mennesker for at bringe helbredelse og frihed til ånd, sjæl, og legeme. Ud over at
tilbyde samtaler og bøn i kirken er Carrie også kontaktperson i Danmark for International Association of
Healing Rooms. Carrie er gift med Hans og mor til tre teenagebørn - hvor de to er hjemmeboende og den

tredje bor i Himlen med Jesus.
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