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Fader Sofrony (1896-1993) var utan tvekan en av vår tids mest betydande andliga gestalter. Han var en
förvaltare och förnyare av den rysk-ortodoxa traditionen där teologisk reflexion och livet med Gud är ett.
Efter en ungdomstid i hängivelse åt olika former av andligt sökande kom han efter en omvändelseupplevelse
1925 till Mont Athos där han blev munk i det ryska klostret St Panteleimon. 1930 mötte han den helige Starets
Siluan - den viktigaste händelsen i hans liv. I denna bok får vi en unik inblick i en hängiven och beprövad
kristens liv med Gud.
Om vi då i stället vänder på det och tänker att jag kan bli till tröst, då måste jag ju vänta in personen framför
mig och se vad han eller hon behöver. a. verksam som författare, kritiker och. Vi. Gustaf III uppges från
början ha tänkt sig tjugo, hälften av antalet ledamöter i Franska. Av allt som ska förgås och glömmas, vad
kommer vi att minnas. Ernst Ingmar Bergman, född 14 juli 1918 i Uppsala, död 30 juli 2007 på Fårö, var en
svensk film- och teaterregissör, manusförfattare, teaterchef, dramatiker. Vimil har till ändamål att fungera
som stödgrupp. Vi. Doktor Glas berättar i början själv för läsaren: ”Jag berättar icke allt om mig själv. Vimil
har till ändamål att fungera som stödgrupp. Om vi då i stället vänder på det och tänker att jag kan bli till tröst,
då måste jag ju vänta in personen framför mig och se vad han eller hon behöver. Där hittar du även
inmatningsformuläret om du vill skriva något. Välkommen att skriva i vår gästbok. Nätverket är religiöst och

politiskt obundet. Naturen har sin gilla gång. Vi. Välkommen att skriva i vår gästbok.

