
«Hvordan kan du vite at det  
du tror på, er sant?» 
Dette er et spørsmål mange unge møter, men som det kan  
være vanskelig å svare på.  

Nå finnes det et unikt redskap som kan gi dem frimodighet  
både til å forsvare sin tro og til å vitne for andre, nemlig  
Torino-kledet – der tro og vitenskap møtes.  

Denne lille boken forteller om Likkledet i Torino, som er verdens 
mest utforskede objekt. Forskningen på kledet bekrefter at alt det 
som evangeliene forteller om Jesu lidelse og død, er sant.  

Ingen kan forklare hvordan avtrykket på kledet er blitt til. Det er 
nemlig et tredimensjonalt avtrykk og framtrer som en kombinasjon av fotografi, svimerke og 
røntgenbilde. Er det en energiutladning ved Jesu oppstandelse som har skapt bildet på kledet?  
Mye kan tyde på det. Boken forteller den fascinerende historien om Kledet og dets egenskaper. 

Torinokledet.no er et norsk foretak. Vi ønsker nå å gi denne boken – som både er apologetisk, 
oppbyggelig og evangeliserende – gratis til unge mennesker over hele Norge. Vi har i første 
omgang trykt opp 10 000 eks. til utdeling. Vil du være med og støtte dette spennende prosjektet? 

Du kan gi din gave til konto 3090.14.52594 eller på Vipps til 527357. På forhånd hjertelig takk!   
 

Med hilsen redaksjonsgruppa v/ Oddvar Søvik (tlf 47281392) og Jostein Andreassen (tlf 91619926). 
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