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Sjælesorg er omsorg for sjælen. Og kristen sjælesorg er at række Guds omsorg for sjælen videre til et
menneske - eller selv tage imod den.

Læge Ellen Kappelgaard skriver i denne bog om menneskeliv, menneskesyn, om livets smerter og om
sjælesorg. Psykolog Maria K. Techow sætter fokus på spændingsfeltet mellem sjælesorg og psykologi, på
afgrænsning, samarbejde og fælles problemfelter. Og to præster, Børge Rasmussen og Leif Kristiansen,

skriver om en række helt konkrete sjælesorgsproblemer af både åndelig/teologisk og mellemmenneskelig art.

Bogens målgruppe er naturligvis mennesker, der virker som sjælesørgere eller gerne vil lære noget om det, og
den er også i bred forstand for ledere i kristent arbejde. Men man kan også finde hjælp i bogen til sine egne

personlige overvejelser om svære spørgsmål.
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