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hurtigt. Før jeg skrev "Den Jesus jeg ikke kendte", tænkte jeg: „Jeg har læst mange bøger om Jesus, men

ingen af dem har beskrevet den Jesus, jeg kender, så den beskrivelse vil jeg gerne skrive”.
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