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Kærlighed driver frygten ud Broder Nathan Hent PDF Forlaget skriver: Broder Nathan voksede op under
ydmyge kår i en egyptisk landsby, hvor hans far var præst for en lille kristen menighed. Da Nathan var seks år
gammel, blev familien ramt af en tragedie, da hans far på brutal vis blev myrdet af ukendte gerningsmænd.

Ønsket om hævn
Mordet på faderen får afgørende betydning for Nathan, og i mange år er han opfyldt af had og ønsket om
hævn. Bogen er beretningen om hans vej fra had til tilgivelse. Hans historie er et varmt vidnesbyrd om en

almindelig mand, der lever af troen på Jesus og tager hver dag af Guds hånd.

Et land med spændinger
Broder Nathan er i dag selv evangelisk præst i Egypten – et land hvor spændingerne mellem kristne og

muslimer har eksisteret i århundreder og har betydning for hverdagen hos dem, der lever dér. Han bor I Kairo
sammen med sin kone. De har tre børn.
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